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Informátor Cirkevného zboru
Bratskej jednoty baptistov Miloslavov
Pánov kríž
Kríž postavili na Golgote!
Jediná cesta ku slobode
Sú ruky, Pána, Jeho kríž:
Bôľ, utrpenie Kráša neba,
Čo za nás hriešnych vydal Seba!
Brat, sestra, či to pochopíš?
Kríž postavili na tom vrchu,
Odkiaľ sa nesie k nášmu sluchu
Z úst Pána, ktorý niesol kríž:
Odpusť im, Otče, strašné viny,
By nezhltili ich pekla stíny!
Či túto LÁSKU pochopíš?
Kríž postavili na pahorku!
Pán vypil smrti čašu horkú,
Do temnôt svieti Pánov kríž!
On pre nás žízni, Studňa svätá,
By napojil ľud tohto sveta!
Či túto PRAVDU pochopíš?
Kríž postavili za bránami!
Pánove sväté čisté rany
Sú žitia nášho záruka!
Brat, sestra, ďakuj Ježišovi,
Čo život dá ti opravdový
A slávne nebo ponúka!!
Zlatica Oravcová
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Naši milí jubilanti, chceme Vám blahopriať pri príležitosti Vášho životného jubilea.
Nech Vám aj v dňoch budúcich náš Pán pridáva zdravia, síl, múdrosti a lásky.

Vzrastajte v milosti a poznávaní nášho Pána
a Spasiteľa Ježiša Krista

Cesta, ktorá leží pred vami, je plná
dobrodružstva a výziev. Poznám to,
lebo sám som po nej šiel. Celé nebesia
vám budú fandiť a celé peklo sa bude
stavať proti vám. Dôverujte Ježišovým
slovám: „...ja vybudujem svoju cirkev
a ani brány pekla ju nepremôžu“
Matúš 16,18.
Na tejto ceste nie ste sami. Kráčajú po
nej mnohé cirkevné zbory na
najrozličnejších miestach. Po tejto
ceste kráčame spoločne.
Na konci tejto cesty bude mať váš
cirkevný zbor svoj vlastný strategický
plán služby, ktorý vám pomôže kráčať
k budúcnosti, ktorú vám Boh pripravil.
Na tejto Ceste obnovy sa stretnete
s prvkami strategického plánovania
služby, ktoré sa do veľkej miery budú
vzťahovať aj ku službe vášho tímu.
Prv než sa dostanete do fázy
oficiálneho strategického plánovania,
bude kultúra vášho zboru zdravšia
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a otvorenejšia tomu, čo chce medzi
vami Boh konať.
Medzitým verne vytrvajte v službe
a neprestávajte sa modliť za dielo
Ducha svätého medzi vami. Majte na
pamäti, že vitalita zboru sama o sebe
nie je cieľom, je iba akoby vedľajším
produktom vašej dlhodobej dobrej
služby a pôsobenia Ducha svätého.
Snažte sa rozpoznávať, kde on sám už
pracuje a pridajte sa k jeho práci.
Potom pôjdete správnou cestou.
Chráňte sa toho, aby ste o obnove
vášho zboru premýšľali ako o nejakom
programe alebo nástroji, skrze ktorý
dáte veci rýchlo do poriadku. Cesta
obnovy nechce byť programom; je to
proces, cesta, hnutie. Samotný proces
je tu tak dôležitý (ak nie ešte
dôležitejší) ako výsledok.
Keď kráčame po tejto ceste, deje sa
s nami niečo zvláštne, niečo dobré.

3/2022

Informátor Cirkevného zboru BJB Miloslavov

Začíname spolu hovoriť spoločným
jazykom,
získavame
spoločné
porozumenie obnove, naše srdcia sa
stávajú citlivejšie na vedenie Ducha
svätého, dochádza k uzdraveniu
starých rán, služba naberá nový dych,
objavujú sa nové zdroje, ľudia
prichádzajú ku Kristu,... a v tomto
výpočte by sme mohli ďalej
pokračovať.
Stručne povedané, keď kráčame po
tejto ceste, vedie nás to k načúvaniu
toho, čo Duch hovorí k cirkvi,
k nášmu zboru a k tomu, aby sme
uskutočňovali jeho slová. Duch svätý
je
ten,
kto
prebúdza
cirkev
k naplňovaniu jej poslania.
Podobá sa to tomu, čo prežívali
učeníci, keď šli s Ježišom na ceste do
Emauz: „či nehorelo v nás naše srdce,
keď na ceste hovoril s nami a otváral
nám Písma?“ Lk 24,32. Ako učeníci
kráčali s Ježišom po tej prašnej ceste,
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niečo sa s nimi prihodilo. Obnova je
niečo, čo nás jednoducho „dostane“!
Skutočnosť, že slúžite v tíme zborovej
obnovy, už sama o sebe hovorí,
o vašej oddanosti Kristovi, o vašej
láske k jeho cirkvi, o vašej
starostlivosti o tých, ktorí sú od Boha
vzdialení a o vašej túžbe naplňovať
potreby vášho okolia, potreby súcitu
s potrebnými, milosrdenstva a úsilia
o spravodlivosť.
Nech vám (a skrze vás aj vášmu
okoliu) na tejto vašej ceste zborovej
obnovy Boh bohato žehná.
Ako kedysi hovorieval jeden z mojich
starých mentorov: „Choďte neustále
ďalej a Duch svätý sa bude neustále
prejavovať
mnohými
úžasnými
spôsobmi“.
V Kristovej láske
John Wenrich
riaditeľ Congregational Vitality
Evangelical Covenant Church.
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Nedeľné bohoslužby
Dátum

Modlitby 9:45

Vedenie bohoslužieb

3/2022

Biblická hodina-Streda

Kázeň

17:00

Dátum

Miroslav Tóth

xxxxx

9.3.

Miroslav Tóth

xxxxx

16.3.

Miroslav Tóth

xxxxx

23.3.

Milan Krajčí

xxxxx

30.3.

Miroslav Tóth

xxxxx

6.4.

Miroslav Tóth

19:00

Večera Pánova
6.3.

Daniel Matušek najml

13.3. Daniel Matušek najml.

Miroslav Tóth
Milan Bahna

20.3.

Milan Bahna

Miroslav Tóth
Robert Pokorný

27.3.
3.4.
10.4.

Robert Pokorný
Peter Buzáš
Miroslav Tóth
Večera Pánova
Výročné zborové zhromaždenie
Benjamín Krajčí
Kvetná nedeľa
Benjamín Krajčí
Hosť

15.4.

xxxxx
Veľkonočná nedeľa
17.4.
Vladimír Malý

24.-27.3.
28.-30.4.
30.4.
06.-08.5.
20.-22.5.
28.5.

xxxxx

xxxxx
13.4.
Veľký piatok – 17:00
Miroslav Tóth
xxxxx

xxxxx
xxxxx

Vladimír Malý

Miroslav Tóth

xxxxx

20.4.

Miroslav Tóth

- Nedeľná besiedka - nedeľa 9:45-11:15 (okrem prvej nedele v mesiaci)
- Modlitebné stretnutie - streda po Biblickej hodine
Motivačný víkend pre manželov (Račkova dolina)
Máme čo zvestovať (Račkova dolina)
Diskusná konferencia delegátov zborov (prezenčná)
Spolu v misii / Deň misie BJB (Račkova dolina)
50. výročie založenia speváckeho zboru JAS (Praha)
Konferencia delegátov zborov / Voľby do orgánov BJB (prezenčná)

Hudobný doprovod spoločných piesní - nedeľné bohoslužby dopoludnia

10.-12.6. Slúžiaci
Víkend pre kazateľov
a misionárov
s rodinami Slúžiaci
(Račkova dolina) Náhradník
Dátum
Náhradník
Dátum

17.-19.6.Juraj
Mládežnícka
konferencia
6.3.2022
Kešiar
Miroslava
Vašinová 17.4.2022
Juraj Kešiar
Miroslava Vašinová
30.8.-03.9.
Celoslovenský
kemp
mládeže
13.3.2022 Miroslava Vašinová
Juraj Kešiar
24.4.2022 Miroslava Vašinová
Juraj Kešiar
14.-17.9.
Konferencia
pre
seniorov
(Račkova
dolina)
20.3.2022
Edita Malá
Lea Miklošová
1.5.2022
Juraj Kešiar
Miroslava Vašinová
23.-25.9.
Česko-slovenská
konferencia
sestier
(Praha)
27.3.2022 Lea Miklošová
Edita Malá
8.5.2022
Edita Malá
Lea Miklošová
06.-09.10.
Motivačný
víkend
pre
manželov
(Račkova
dolina)
3.4.2022
Juraj Kešiar
Miroslava Vašinová 15.5.2022 Miroslava Vašinová
Juraj Kešiar
22.10.
Diskusná
konferencia
delegátov
zborov
(prezenčná)
10.4.2022
Edita Malá
Lea Miklošová
22.5.2022
Juraj Kešiar
Miroslava Vašinová
13.-14.11.
out pracovníkov
BJB (Račkova
dolina)Lea Miklošová
15.4.2022
LeaTime
Miklošová
Edita Malá
29.5.2022
Edita Malá
19.11.
Konferencia
zborov
(per rollam)
Prosíme
slúžiacich
slovomdelegátov
a vedením
bohoslužieb,
aby zoznam vybraných spoločných
piesní
pre nedeľnú
zasielali
najneskôr v piatok formou SMS slúžiacemu
25.-27.11.
Víkendbohoslužbu
pre pracovníkov
s mládežou
doprovodom aj náhradníkovi podľa tohto rozpisu. Ďakujeme za pomoc a porozumenie.
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