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Bratskej jednoty baptistov Miloslavov
Hneď zrána
Bože večný, nekonečný!
Hneď od rána, len čo vstanem,
Tvoje meno vyvyšujem,
v modlitbe Ťa vyhľadávam,
za dary Ti chválu vzdávam.
Či je piatok, či nedeľa,
moja duša jedno želá:
pri Tebe byť, nevzdialiť sa,
Tvoju lásku cítiť zblízka
v divom víchri, keď sa blýska.
Ba i v lete, keď ma slnko
Rozohreje svojím lúčom,
v žití Tebe oddaný som.
Ty ma držíš v skúškach žitia,
preto nechcem opustiť Ťa.
A keď posledné vydýchnem,
rád sa Tvojho plášťa dotknem
vďačný Tebe za každý dych.
Prosím, láskavo ma prijmi.
Zaspievam Ti vzletné hymny
v nebi s húfmi anjelskými.
Pavol Kondač
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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.

Kto v skrýši Najvyššieho prebýva a odpočíva v tôni
Všemohúceho, ten vraví Hospodinovi:
Moje útočisko, hrad môj, môj Boh, ja v Neho dúfam!
Žalmy 91:1-2

Bibliu si môžeš otvoriť keď:
Si nahnevaný: Ef. 4,31-32
Máš strach: Jozue 1,5-9
Máš problém s priateľom: Rim. 12;3,9-18
Máš pokušenie: 1.Kor. 10,13
Máš obavy: Mat. 6,25-26; 32-34
Potrebuješ odpustenie: Mat. 6,14-15
Pochybuješ, či ťa Pán Boh miluje: 1.Ján. 4,9-16
Potrebuješ pomoc pri poznaní Božej vôle: Žalm 25,4-10
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V tíme pre zborovú obnovu sa venujeme týmto oblastiam. Ak sa chcete
k niektorej z nich pridať, kontaktujte zodpovednú osobu (uvedenú pri danej
oblasti). Budeme radi, ak sa k nám pridáte, aby Pán Ježiš mohol pôsobiť
v nás a skrze nás na obnove nášho zboru
8 Funkcií TZO
 Sprostredkovanie pohľadu dovnútra (Beňo Krajčí):
o Hľadanie silných stránok
o Kto je s nami na „jednej lodi“ a môžeme s ním počítať do
budúcnosti?
 Objavenie nášho zborového príbehu (Martinka Tóthová):
o Ktorý biblický príbeh najlepšie vystihuje náš súčasný stav
a výzvy, ktoré ležia pred nami?
 Reflexia semináru Veritas
o V ktorej kategórii je a kam smeruje náš zbor?
o Súhlasíme s tým, ako sme sa ohodnotili na Veritas
 Iniciovanie Dohody o vzájomných vzťahoch (Majo Šulka)
o Navrhnite proces vytvárania Dohody
o Dokážeme spoločne ruka v ruke kráčať aj napriek odlišnostiam?
 Nájdenie inšpirujúcich momentov z histórie zboru (Vlado Malý)
o Sledujte históriu zboru a zistite, kedy ľudia v zbore robili odvážne
rozhodnutia
o Aké veci z našej minulosti sú inšpirujúce pre našu budúcnosť?
 Komunikácia medzi TZO, vedením zboru a zborom (Lea
Miklošová)
o Opakujeme veci dosť často a rôznymi spôsobmi?
 Vytvorenie silného modlitebného zázemia (Silvia Krajčíová)
o Ľudia sa modlia za múdrosť a duchovné vedenie
o Nesieme celý proces cieľavedome na modlitbách?
 Sprostredkovanie pohľadu von (Hanka Pokorná)
o Urobte si dobrú predstavu o tom, kto sú ľudia okolo vás
o Potreby komunity, v ktorej žijeme
o Poznáme svojich blížnych?
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Nedeľné bohoslužby
Dátum

Modlitby 9:45

Vedenie bohoslužieb

6/2022

Biblická hodina-Streda

Kázeň

17:00

Dátum

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

19:00

Večera Pánova
5.6.

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.

10.-12.6.
17.-19.6.
30.8.-03.9.
14.-17.9.
23.-25.9.
06.-09.10.
22.10.
13.-14.11.
19.11.
25.-27.11.

- Nedeľná besiedka - nedeľa 9:45-11:15 (okrem prvej nedele v mesiaci)
- Modlitebné stretnutie - streda po Biblickej hodine
Víkend pre kazateľov a misionárov s rodinami (Račkova dolina)
Mládežnícka konferencia
Celoslovenský kemp mládeže
Konferencia pre seniorov (Račkova dolina)
Česko-slovenská konferencia sestier (Praha)
Motivačný víkend pre manželov (Račkova dolina)
Diskusná konferencia delegátov zborov (prezenčná)
Time out pracovníkov BJB (Račkova dolina)
Konferencia delegátov zborov (per rollam)
Víkend pre pracovníkov s mládežou

Hudobný doprovod spoločných piesní - nedeľné bohoslužby dopoludnia
Dátum

Slúžiaci

Náhradník

5.6.2022
Juraj Kešiar
Miroslava Vašinová
12.6.2022
Edita Malá
Juraj Kešiar
19.6.2022 Miroslava Vašinová
Lea Miklošová
26.6.2022 Lea Miklošová
Edita Malá
3.7.2022
Juraj Kešiar
Miroslava Vašinová

Dátum

Slúžiaci

Náhradník

10.7.2022 Lea Miklošová
Miroslava Vašinová
17.7.2022
Edita Malá
Lea Miklošová
24.7.2022 Miroslava Vašinová
Juraj Kešiar
31.7.2022 Miroslava Vašinová
Juraj Kešiar

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.
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