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Pomôž mi
Pomôž mi myslieť ako Ty,
Pane môj presvätý:
Pokorne seba v obeť dať
na kríži Golgoty.
Pomôž mi vravieť ako Ty
ľúbezne, v slove soľ.
Áno, či nie vždy povedať,
potešiť, mierniť bôľ.
Pomôž mi konať ako Ty,
prosím Ťa, môj Pane.
Lásku niesť dušiam strápeným,
pomôcť im k záchrane.
Ján Kučera
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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.

Mládenci ustávajú a slabnú, junáci sa potkýnajú a klesajú.
Ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú
sa na krídlach ako orly, bežia, a neslabnú, chodia, a neustávajú.
Izaiáš 40:30-31
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Boží náruč je nám otevřená,
ač ruce Božího Syna byly na kříži přibité,
lidé pokání činící jsou jimi objaté,
taková je člověku Boží milost daná.
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Bůh za nás zaplatil víc než je cena stvořenstva.
Ona cena se ničemu nevyrovná, je tak převeliká.
Cenu jakou Bůh zaplatil za člověka ničím
nevyvážíš.
Však stačí, když UKŘIŽOVANÉMU uvěříš.

Boží Syn utržil rány za naše viny,
Římany bičovaný, krev MU tryskala z ran.
To bičování mělo dopadat na lidské syny.
Na Božího Syna dopadla má i tvá vina.

Na Golgotě stal kříž, nesl ho i Ten, kdo
byl na něm ukřižován.
Celé nebe hledělo na Golgotu.
Jsou tu hřeby, kladivo, i ti, kteří
Syna Božího přibijí na kříž,
Jsou tu ti, kteří volají: Ukřižuj,
ukřižuj ho, my nechceme krále,
my máme císaře.

Ten Ukřižovaný, přijal od Otce úděl již v Betlémě,
když jako nemluvně ležel za chladné noci na slámě.
Ne chlad noci Ho zebe, ale chlad lidského srdce.
Lid, za svého vůdce nepřijímá nebes Krále,
Jsou zde ženy, které nad Ježíšem slzy roní.
ale římského císaře, otrokáře.
Co se to na zemi ve dnech Paschy děje?
Nad tím se celé nebe rozechvěje.
Nebe se zdá by být vyprázdněno,
Slovo, které bylo na počátku, chodí po zemi,
směje se i pláče, má žízeň i hlad,
Ukřižují nevinného, bez hříchu, svatého.
hovoří i mlčí,
V Jeho ústech nebylo lstí.
je milováno i nenáviděno.
Hle, jak je nám podobné!
Nastal třetí den, Ježíš z mrtvých vstal,
CO ONO TU DĚLÁ?
aby nad nebem a zemi, i v našich srdcích
Přišlo ztraceného člověka hledat.
kraloval.
Kdesi rostl zvláštní strom ze kterého udělali kříž,
pod tíhou kříže Ježíš na zem kles.
Cestou šel muž, jménem Šimon Cirenejský,
a ten Ježíšův kříž nes.
A onen kříž na Golgotě objímal nohy, ruce
Ukřižovaného.

Hrob je prázdný, smrt se vytratila.
Kříž není prohrou,
Ježíš nad smrti, peklem zvítězil,
On pro člověka přišel, aby člověk
nezemřel, věčně žil.
Ježíšův hlas zní z kříže celému lidstvu:
„Otče, odpusť jim, neboť nevědí co činí.“

Tam na kříži Ježíš lidem bránu do nebe otvírá.
KOLIK TO MUSELO STÁT ZLATA !
Stačí na to i tvá slabá víra.
Tady pod křížem je cesta do nebe.
„Pane, pomoz moji nedůvěře.“
Tady pod křížem je cesta k Bohu,
Pomoz moji malé víře,
k nebeskému Otci.
abych uměl věřit cos i pro mne učinil.
Tady pod křížem je cesta k bližnímu.
Tady pod křížem, našel jsem cestu k sobě.
Vlastimil Pospíšil
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Nedeľné bohoslužby
Dátum
3.4.
10.4.

Modlitby 9:45

Vedenie bohoslužieb

Kázeň

Miroslav Tóth
Večera Pánova
Výročné zborové zhromaždenie
Benjamín Krajčí
Kvetná nedeľa
Benjamín Krajčí
Michal Kevický

15.4.

xxxxx

4/2022

Biblická hodina-Streda
17:00

Dátum

xxxxx

6.4.

19:00
Miroslav Tóth

xxxxx
Veľký piatok – 17:00
Miroslav Tóth

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx
Veľkonočná nedeľa
17.4.
Vladimír Malý

Miroslav Tóth

xxxxx

20.4.

Miroslav Tóth

24.4.

Miroslav Tóth

xxxxx

27.4.

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

xxxxx

4.5.

Vladimír Malý

Večera Pánova
1.5.

28.-30.4.
30.4.
06.-08.5.
20.-22.5.
28.5.
10.-12.6.
17.-19.6.
30.8.-03.9.
14.-17.9.
23.-25.9.

- Nedeľná besiedka - nedeľa 9:45-11:15 (okrem prvej nedele v mesiaci)
- Modlitebné stretnutie - streda po Biblickej hodine
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)
Víkend pre kazateľov a misionárov s rodinami (Račkova dolina)
Mládežnícka konferencia
Celoslovenský kemp mládeže
Konferencia pre seniorov (Račkova dolina)
Česko-slovenská konferencia sestier (Praha)

Hudobný
piesní (Račkova
- nedeľnédolina)
bohoslužby dopoludnia
06.-09.10.doprovod
Motivačný spoločných
víkend pre manželov
Dátum 22.10.Slúžiaci
Náhradník
Slúžiaci
Náhradník
Diskusná konferencia
delegátovDátum
zborov (prezenčná)
13.-14.11.
Time
out pracovníkov
BJB (Račkova
dolina)Juraj Kešiar
3.4.2022
Juraj
Kešiar
Miroslava Vašinová
1.5.2022
Miroslava Vašinová
Konferencia
delegátov
zborov (per
rollam) Edita Malá
10.4.202219.11.
Edita
Malá
Lea Miklošová
8.5.2022
Lea Miklošová
15.4.2022
Lea Miklošová
Edita Malás mládežou
15.5.2022 Miroslava Vašinová
Juraj Kešiar
25.-27.11.
Víkend pre pracovníkov
17.4.2022
Juraj Kešiar
Miroslava Vašinová 22.5.2022
Juraj Kešiar
Miroslava Vašinová
24.4.2022 Miroslava Vašinová
Juraj Kešiar
29.5.2022 Lea Miklošová
Edita Malá
Prosíme slúžiacich slovom a vedením bohoslužieb, aby zoznam vybraných spoločných
piesní pre nedeľnú bohoslužbu zasielali najneskôr v piatok formou SMS slúžiacemu
doprovodom aj náhradníkovi podľa tohto rozpisu. Ďakujeme za pomoc a porozumenie.

Občastník NÁŠ ŽIVOT
XXIV. ročník
Vydáva: Bratská jednota baptistov v SR
Cirkevný zbor Miloslavov
Centrálna ulica 246/140, 900 42 Miloslavov
Tel.: 0902 677 845
E-mail: miloslavov@baptist.sk
Web: miloslavov.baptist.sk NEPREDAJNÉ

