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Pán volá
Pán pod kríž volá každodenne
hriešnikov sveta celého,
ponúka milosť, odpustenie,
duši dar žitia večného.
Pán pod kríž volá opustených,
neznajú teplo domova,
tam plášťom lásky prikryť chce ich,
kde srdca teplá komora.
Pán pod kríž volá doráňaných,
čo cítia hriechov páľavu,
tam uzdraví ich lásky dotyk,
prinesie duši úľavu.
Pán pod kríž volá hladných, smädných,
pre dušu občerstvenie má,
by kríž svoj niesli silou viery
až do večného domova.
Pán pod kríž volá každého z nás,
by milosť, spásu prijali,
by smeli vstúpiť v nebeskú vlasť,
kde sa čas žitia naplní.
Alžbeta Ondusková

Verš zboru na rok 2022:
Daj pozor na svoje kroky,
keď ideš do Božieho domu; lebo pristúpiť,
aby si počúval, je lepšie, ako keď blázni prinášajú
obeť, lebo oni nevedia, že zle robia.
Kazateľ 4,17
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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.

Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou
a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svätého
rozhojňovali v nádeji.
Rim 15,13
Roztomilé alpínske zvieratká. Kto chodil vo vyšších oblastiach Tatier, mohol
ich aj vidieť, ak tam chodil opatrne a ticho. Svište sú veľmi súdržné
vo svojom rodinnom spoločenstve. Mladé sa bezstarostne hrajú, radosť je
na ne sa pozerať. Staršie pracujú. V krátkom vysokohorskom lete si zbierajú
zásobu na dlhú zimu. Zbierajú seno a v papuľke ho nosia do svojho
podzemného domova. Ony tam v zime dlho spia, no predsa sa občas
prebudia, zajedia si zo zásob a spia ďalej.
Musel som si pomyslieť na niečo celkom odlišné. Pán Ježiš nám kázal bdelo
očakávať na jeho zasľúbený druhý príchod. No nečakať nečinne, iba tak
pasívne, ale aktívne. Ako tie svište. „Vedia“, že sa blíži zima, a tak zvyšujú
svoju aktivitu a usilovne si robia zásoby.
Tak aj my máme zvyšovať svoju duchovnú aktivitu
a tak očakávať blížiaci sa príchod Pána.
Pavel Kondač
Hudobný doprovod spoločných piesní - nedeľné bohoslužby dopoludnia
Dátum

Slúžiaci

6.11.2022 Juraj Kešiar
13.11.2022 Lea Miklošová
20.11.2022 Juraj Kešiar
27.11.2022 Miroslava Vašinová
4.12.2022Juraj Kešiar

Náhradník
Miroslava Vašinová
Edita Malá
Lea Miklošová
Juraj Kešiar
Miroslava Vašinová

Dátum

Slúžiaci

Náhradník

11.12.2022Lea Miklošová
Edita Malá
18.12.2022Edita Malá
Juraj Kešiar
25.12.2022Miroslava Vašinová Lea Miklošová
1.1.2023

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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Milí bratia a sestry,
prinášame Vám návrh Dohody o vzájomných vzťahoch, ktorú sme
vytvorili na spoločných stretnutiach v októbri. Sme vďační za Vašu
aktívnu účasť a návrhy. Veríme, že aj táto Dohoda nám pomôže
na Ceste obnovy k tomu, aby sme boli zdravým misijný zborom.

(návrh z 23.10.2022)
1. Usilujeme sa vždy hovoriť pravdu v láske. Ef 4,15
2. S vďačnosťou za to, že nám bolo odpustené, odpúšťame si navzájom. Ef 4,32
3. Snažíme sa povzbudzovať a napomínať navzájom v láske. 1Tes 5,11
4. Hovoríme jeden s druhým priamo, jasne, zrozumiteľne, uvážlivo
a s rešpektom. Ef 4,25
5. Pýtame si spätnú väzbu, aby sme sa uistili, že nám sestra/ brat rozumie. Rim 12,16
6. Zmýšľame o druhých vždy to najlepšie. Fil 2,5
7. Rešpektujeme zborové autority a počúvame sa navzájom. Heb 13,17
8. Snažíme sa vytvárať bezpečný priestor pre komunikáciu a nezneužívame
vzájomnú dôveru. Rim 12,9-10
9. Usilujeme sa žiť tak, aby sme boli milovania-hodní. Rim 14,13-15
10. Uvedomujeme si, že sme rôzni, chceme si v tejto rôznosti slúžiť
ako údy Kristovho tela. Ef 4,11-12
11. Hľadáme nové riešenia a dohody, ktoré sú výhodné pre celé spoločenstvo,
nehľadáme len vlastný prospech. Fil 2,4
12. Usilujeme sa nájsť a napĺňať Božie povolanie pre naše životy. Ef 4,1
13. Hľadáme spôsoby ako si navzájom v našom spoločenstve slúžiť. Gal 6,2-10

Ak sa chcete pridať k spoločným modlitbám
za náš zbor a Cestu obnovy, kontaktujte Silviu Krajčíovú.
Modlitebníci sa stretávajú
vo štvrtok o 16.00 hod. u sestry Magdy Kohútovej.
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Nedeľné bohoslužby
Dátum

Modlitby 9:45

Vedenie bohoslužieb

11/2022

Biblická hodina-Streda

Kázeň

17:00

Dátum

Miroslav Tóth

xxxxx

9.11.

19:00

Večera Pánova
6.11.

Miroslav Tóth

Vladimír Malý

13.11.

Vladimír Malý

Robert Pokorný

xxxxx

16.11. Benjamín Krajčí

xxxxx

23.11.

Miroslav Tóth

Pivka Pavel

xxxxx

30.11.

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

xxxxx

7.12.

Miroslav Tóth

xxxxx

14.12.

xxxxx

Benjamín Uhrin

xxxxx

21.12.

xxxxx

Miroslav Tóth

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

28.12.

xxxxx

Miroslav Tóth

xxxxx
17:00
Záver roka

xxxxx

xxxxx

Miroslav Tóth

xxxxx

4.1.

xxxxx

xxxxx

11.1.

Miroslav Tóth

Milan Bahna

20.11.
1. adv.
27.11.
2. adv.
4.12.
3. adv.
11.12.
4. adv.
18.12.

Milan Bahna

Miroslav Mišinec
Milan Krajčí

Milan Krajčí
Večera Pánova

Robert Pokorný

Robert Pokorný

Miroslav Tóth
Benjamín Krajčí

Benjamín Krajčí
1. sviatok vianočný

25.12.
2. sviatok vianočný
26.12.
31.12.

xxxxx
Večera Pánova

1.1.

Milan Krajčí

8.1.

Milan Krajčí

Miroslav Tóth

- Nedeľná besiedka - nedeľa 9:45-11:15 (okrem prvej nedele v mesiaci)
- Dorast - piatok o 18:00 - 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12.
- Modlitebné stretnutie - streda po Biblickej hodine
6.11. Stretnutie všetkých sestier v zbore o 16:00
13.-14.11. Time out pracovníkov BJB (Račkova dolina)
19.11. Konferencia delegátov zborov (per rollam)
10.12. Stretnutie pre pracovníkov s mládežou

Stretnutie sestier
v nedeľu 6.11.2022 o 16:00
Občastník NÁŠ ŽIVOT
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