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Mamička
Dnes je deň vzácny, krásna tá chvíľa.
Predo mnou sedí mamička milá.
Z očí jej žiari lásky jej svetlo,
ktoré jej z neba do duše vlietlo.
Radosť v jej tvári, pokoj v duši,
v hrudi má srdce, čo pre mňa búši.
A jej hlas milý v uši mi znie,
vždy potešiť a ochrániť vie.
K nebesiam kráča jej noha smele,
Pánovi patrí srdce jej celé.
Na mori veľkom zúriacich vĺn
nesie sa tíško jej života čln.
Mne je tak dobre v blízkosti jej byť,
smieť sa pod krídlo láskavé jej skryť.
Joj, ako sa teším, že ju tu mať smiem,
z celého srdca ju ľúbiť vždy chcem!
Mamička drahá, dnes vravím tebe:
S tebou chcem kráčať v prekrásne nebe.
Nech svetlo tvojej materskej lásky
značí mi k nebu cestičku z čiastky.
Anna Škodáčková
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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.

Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom ti srdce túži.
Uvaľ na Hospodina svoju cestu, dúfaj v Neho a On vykoná.
Žalmy 37:4-5
Na seminári Veritas, ktorý sa konal v apríli, sme sa spolu
vydali na cestu obnovy nášho zboru. Väčšina zúčastnených sa
zhodla na tom, že v súčasnosti náš zbor nevieme zaradiť
k zdravým misijným zborom. Veríme však, že s pomocou
Ducha Svätého môžeme spolu pracovať na tom, aby sa náš
zbor stal zdravší a životodarnejší pre jeho členov aj pre tých,
ktorí do neho ešte nepatria.
Aký je však zdravý misijný zbor? Má týchto desať znakov:
1. Kľúčové miesto Božieho slova
2. Životy premieňané Kristom
3. Cieľavedomá evanjelizácia
4. Milosrdenstvo a sociálna spravodlivosť
5. Globálna perspektíva a angažovanosť
6. Príťažlivé kresťanské spoločenstvo
7. Bohoslužby vďačnosti a chvál
8. Obetavosť a štedrosť
9. Zbožnosť a osobná integrita vedúcich
10. Funkčné zborové štruktúry
Ak sa chcete vydať na túto cestu s nami, pripojte sa modlitbami alebo sa
zapojte do niektorého z tímov, o ktorých budeme informovať v ďalšom
Spravodaji a v oznamoch na bohoslužbách.
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Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po
ktorej kráčať máš, radiť ti chcem
a moje oko bude bdieť nad tebou.“
Žalm 32, 8
Z celej Biblie je viac než isté, že Boh
chce viesť každého jedného človeka,
ktorý sa Mu odovzdá. Naše životy
nie sú dielom náhody (Ef 1, 4). Boh
má s každým z nás konkrétny plán.
Preto je Jeho pôsobenie v našich
životoch vlastne Jeho vedením. On
nás chce vyučiť ceste, ktorou máme
ísť, chce nás viesť, radiť nám, ba
dokonca bdieť nad nami – strážiť
nás, aby sme neodbočili z Jeho cesty
(Iz 30, 20 – 21).
Práve slovo „cesta“ je v Písme často
obrazom nášho života a v Novom
zákone sa zvlášť týmto slovom
označuje
nasledovanie
Krista.
Vstúpili sme úzkou bránou a kráčame
úzkou cestou, ktorá vedie do života
(Mt 7, 13 – 14).
Z nášho textu môžeme vidieť okrem
iného
aj
tieto
dve
hlavné
charakteristiky Božieho vedenia:
Boh nám ukazuje cestu
V prvom rade to znamená, že nás
skrze
Svätého
Ducha
vedie
k nasledovaniu Pána Ježiša. Ježiš
Kristus je tá cesta (J 14, 6) – Jeho
príklad, Jeho plán, Jeho vôľa (ktorá
sa plne podriaďuje Božej vôli), Jeho
charakter... Toto platí pre každého
kresťana,
nech
už
je
jeho
zamestnanie
a
obdarovanie
akékoľvek.
V druhom rade to však znamená aj
to, že Boh nám chce ukázať svoj plán
s nami – svoje „PRETO“ – podobne,
ako to urobil v živote apoštola Pavla:
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„Ale vstaň a postav sa na nohy, lebo
PRETO som sa ti zjavil, aby som si
ťa vyvolil za služobníka a za
svedka...” (Sk 26, 16)
Z tohto hľadiska je nesmierne
dôležité hľadať odpoveď na otázku:
„Čo chceš, Pane, aby som činil?“ (Sk
9, 6)
No a samozrejme v treťom rade nám
Boh často ukáže cestu pri mnohých
(hlavne
tých
dôležitých)
rozhodnutiach – križovatkách na
našej ceste (Pr 1, 8 – 3)
Boh nás vyučuje (vychováva)
Na tento druhý aspekt Božieho
vedenia často zabúdame, a pritom je
taký logický a jasný v celom Písme.
To, že nám Pán ukáže cestu či smer,
nám často nestačí na to, aby sme po
tejto ceste vedeli robiť konkrétne
kroky. Potrebujeme vedieť nielen to,
čo máme robiť, ale aj ako (prípadne
kedy) to máme robiť. Preto by sme
mohli povedať, že Božie vedenie je
celoživotná komunikácia s Bohom.
Vyučovanie znamená výchova. Ako
so synmi zachádza Boh s nami (Žid
12, 5 – 11). A práve toto je na Božom
vedení priam geniálne. Boh si
používa na našu výchovu cestu, po
ktorej nás vedie, svoje povolanie,
ktorým nás povolal.
Tieto dve veci sa navzájom
podmieňujú: Ak sa chceme vyhnúť
Božej výchove (škole), vyhýbame sa
tak Božiemu vedeniu – Jeho ceste.
Ak nedovolíme, aby nás viedol Boží
Duch k premene nášho charakteru na
Pánov obraz, tak Mu vlastne
zabraňujeme, aby nás mohol viesť
v iných životných situáciách.
M.M. (Prevzaté – Rozsievač)
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Nedeľné bohoslužby
Dátum

Modlitby 9:45

Vedenie bohoslužieb

5/2022

Biblická hodina-Streda

Kázeň

17:00

Dátum

Miroslav Tóth

xxxxx

4.5.

Miroslav Tóth

xxxxx

11.5.

xxxxx

xxxxx

18.5.

Miroslav Tóth

xxxxx

25.5.

Miroslav Tóth

19:00

Večera Pánova
1.5.

Daniel Matušek najml
Deň matiek
8.5. Daniel Matušek najml. Miroslav Tóth
Mialn Krajčí

15.5.

Milan Krajčí

Miroslav Tóth
Peter Buzáš

22.5.

Peter Buzáž

Pavel Pivka
Miroslav Tóth

29.5.

Miroslav Tóth
Večera Pánova

5.6.

Vladimír Malý

xxxxx

1.6. Benjamín Krajčí

Miroslav Tóth

xxxxx

8.6.

Miroslav Tóth

xxxxx

15.6.

Miroslav Tóth

xxxxx

22.6.

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

xxxxx

29.6.

Milan Krajčí

Miroslav Tóth

xxxxx

6.7.

Miroslav Tóth

Milan Bahna

12.6.
19.6.

Milan Bahna
Deň otcov
Benjamín Krajčí

Rober Pokorný
Benjamín Krajčí

Miroslav Tóth
Daniel Matušek najml

26.6. Daniel Matušek najml.
Večera Pánova
3.7.

- Nedeľná besiedka - nedeľa 9:45-11:15 (okrem prvej nedele v mesiaci)
- Modlitebné stretnutie - streda po Biblickej hodine
06.-08.5. Spolu v misii / Deň misie BJB (Račkova dolina)
20.-22.5. 50. výročie založenia speváckeho zboru JAS (Praha)
28.5. 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 rodinamiSlúžiaci
(Račkova dolina)
Dátum
Náhradník
Dátum
Náhradník
17.-19.6.
Mládežnícka
konferencia
1.5.2022
Juraj
Kešiar
Miroslava
Vašinová 19.6.2022 Miroslava Vašinová
Lea Miklošová
30.8.-03.9.
Celoslovenský
kemp
mládeže 26.6.2022 Lea Miklošová
8.5.2022
Edita
Malá
Lea
Miklošová
Edita Malá
14.-17.9.
Konferencia
seniorov
dolina) Juraj Kešiar
15.5.2022
3.7.2022
Miroslava
Vašinová preJuraj
Kešiar(Račkova
Miroslava Vašinová
22.5.2022
23.-25.9.
Česko-slovenská
konferencia
10.7.2022
(Praha)
Juraj
Kešiar
Miroslava
Vašinová sestier
Lea Miklošová
Miroslava Vašinová
29.5.2022 Lea Miklošová
17.7.2022
Edita Malá
Edita Malá
Lea Miklošová
5.6.2022
24.7.2022
Juraj
Kešiar
Miroslava
Miroslava
Juraj Kešiar
06.-09.10.
Motivačný
víkend
preVašinová
manželov
(Račkova
dolina) Vašinová
12.6.202222.10.
31.7.2022
Edita
Malá
Juraj Kešiar
Miroslava Vašinová
Juraj Kešiar
Diskusná
konferencia
delegátov
zborov (prezenčná)
Prosíme
slúžiacich
slovom
vedením bohoslužieb,
aby zoznam
vybraných spoločných piesní pre nedeľnú
13.-14.11.
Time
out apracovníkov
BJB (Račkova
dolina)
bohoslužbu zasielali najneskôr v piatok formou SMS slúžiacemu doprovodom aj náhradníkovi podľa tohto
19.11. Konferencia rozpisu.
delegátov
zborov
(per rollam)
Ďakujeme
za pomoc
a porozumenie.

25.-27.11. VíkendObčastník
pre pracovníkov
s mládežou
NÁŠ ŽIVOT
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