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Čakaj, duša moja, na Pána hľaď!
Zlož Mu všetko k nohám, On pomôže rád.
Ó, neklesaj, príde ráno, znaj.
A po tvrdej zime, svitne nový máj.
Vo všetkých búrkach, v súženia čas,
ochráni ťa mocne Boh verný náš!
Čakaj , duša moja, na Pána hľaď!
Zlož Mu starosť k nohám, On pomôže rád.
Keď všetko tam, Boh zostane nám!
Nad Ochrancu väčšia nie je zlosť a klam.
Ó, verný Bože, ochranca môj,
spas i dušu moju, vždy pri mne stoj!
Johann Friedrich Reader
Preložila Mária Royová

Verš zboru na rok 2019:
Potom zase prehovoril k nim Ježiš:
Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje,
nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.
Ján 8,12
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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 poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.
2Pt 3,18

Asi najčastejšou témou a otázkou,
s ktorou sa posledné dni stretávam
je téma a otázka rýchlosti. Ani
neviem koľko krát som za
posledné obdobie počul povzdych:
„Ale ten čas letí, však?“.
No realita naozaj je tá, že už
skončil Január. A ako som sa
dočítal
v úvodníku
jedného
bežeckého časopisu: „...už pomaly
prestávame plniť prvé predsavzatia
na rok 2019...“ Dnes sa skutočne
veľmi veľa hovorí o zdravom
životnom
štýle,
o výžive,
stravovaní, športe....
Každý z nás potrebuje vo svojom
živote počuť slová povzbudenia
a vidieť, že smer ktorým v živote
ide je správny. No povzbudenie
potrebujeme aj v živote viery. Keď
som o tom všetko premýšľal
priviedlo ma to k textu z 2Tim 2,5
Ak aj niekto preteká, nebude
ovenčený, ak nepreteká podľa
pravidla.
lovo život kresťana na viacerých

A skutočne každý šport mal a má
svoje pravidlá. Každé podujatie
malo a má svoje ceny. Víťazi
gréckych hier dostávali vavrínové
vence. Neboli to zlaté či strieborné
medaily, ako je to dnes. No pravda
je, že nijaký atlét, nech bol
akokoľvek dobrý, nebol ovenčený,
ak nesúťažil podľa pravidiel.
Božie slovo život kresťana na
viacerých miestach prirovnáva
práve k pretekom. Nehovorí však
o tom, že máme súťažiť navzájom
proti sebe, ale v zmysle tvrdej
sebadisciplíny pri tréningu a v tom,

2/2019

3

Informátor Cirkevného zboru BJB Miloslavov

že máme zložiť všetko, čo je nám
na ťarchu.
Pavel už vo svojom prvom liste
Timoteja
nabádal:
1Tim
4, 7 Vyhýbaj
sa
bezbožným
a babským bájkam. Radšej sa cvič
v zbožnosti. 8 Telesné cvičenie je
totiž málo užitočné, ale zbožnosť
je užitočná na všetko, lebo má
prisľúbenie pre terajší aj budúci
život.

Rovnako sám ap. Pavol vyznáva
v liste Fil 3,12 Nie že by som to
všetko bol už dosiahol a bol už
dokonalý, ale bežím, aby som to
získal, pretože si ma získal aj
Kristus Ježiš. 13 Bratia, ja si
nenamýšľam, že som to už získal,
ale len jedno robím: zabúdam na
to, čo je za mnou, a usilujem sa
o to, čo je predo mnou. 14 Bežím
k cieľu za nebeskou cenou, totiž
za Božím povolaním v Kristovi
Ježišovi.
Teraz ho upozorňuje, aby sa riadil
pravidlami. Ten, kto sa prihlási do
športovej súťaže, musí rešpektovať
jej pravidlá. To znamená, žiadne
skratky.

Z ľudského pohľadu Pavel iba
strácal. Nikto nebol na tribúne, aby
mu fandil a povzbudzoval ho.
Naopak bol vo väzení a trpel ako
zločinec. Napriek tomu bol
víťazom! Dodržal pravidlá, dané
Božím slovom.
Pavel
hovoril
mladému
Timotejovi: „Je dôležité, aby si
riadil Božím slovom bez ohľadu na
to, čo tomu budú hovoriť ľudia.
Nebežíš kvôli ľuďom, alebo aby si
sa preslávil. Bežíš k cieľu za
nebeskou cenou.
A tak nech je aj pre teba
povzbudením a stane sa i tvojim
osobným vyznaním vyznanie ap.
Pavla 2Tim 4,7 Dobrý boj som
dobojoval, beh som dokončil,
vieru som zachoval. 8 Už mám
pripravený veniec spravodlivosti,
ktorý mi dá v onen deň Pán,
spravodlivý sudca, no nie iba mne,
ale aj všetkým, čo s láskou
očakávajú jeho zjavenie.
Miroslav Tóth
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Nedeľné bohoslužby
Dátum

Modlitby 9:45

Vedenie bohoslužieb
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Biblická hodina-Streda

Kázeň

17:00

Miroslav Tóth

xxxxx

Dátum

19:00

Večera Pánova
3.2.

6.2.

Miroslav Tóth

Robert Pokorný

10.2.

Robert Pokorný

Miroslav Mišinec

xxxxx

13.2. Benjamín Krajčí

xxxxx

20.2.

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

xxxxx

27.2.

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

xxxxx

6.3.

Milan Krajčí

xxxxx

13.3.

Miroslav Tóth

xxxxx

20.3.

Miroslav Tóth

xxxxx

27.3.

Miroslav Tóth

3.4.

Hosť

xxxxx

10.4.

Miroslav Tóth

xxxxx

17.4.

Miroslav Tóth

Samuel Lomjanski

17.2.

Samuel Lomjanski

Pavel Pivka
Milan Bahna

24.2.

Milan Bahna
Večera Pánova

3.3.

Daniel Matušek najml.

10.3. Daniel Matušej najml.

Robert Pokorný
Samuel Lomjanski

17.3.

Samuel Lomjanski

Miroslav Tóth
Benjamín Krajčí

24.3.

Benjamín Krajčí
Miroslav Tóth
Výročné zborové zhromaždenie

31.3.
Večera Pánova
Miroslav Tóth

7.4.

Daniel Matušek najml.

14.4. Daniel Matušek najml.

Miroslav Tóth

- Nedeľná besiedka - nedeľa 9:45-11:15 (okrem prvej nedele v mesiaci)
- Modlitebné stretnutie - streda po Biblickej hodine
11.-17.2.
22.-24.2.
28.2.
31.3.
6.4.
27.4.
28.4.
3.-5.5.
11.5.
7.-9.6.
28.8.-1.9.

- Národný týždeň manželstva
- Mládežnícka konferencia - Banská Bystrica
- Oblastný senior klub – 10:00-14:00 – Bratislava, Súľovská ul.
- Výročné zborové zhromaždenie + spoločný obed
- Diskusná konferencia delegátov zborov (DKDZ)
- Spolu na kolenách (hosť Steve Elliott) - Račkova dolina
- Deň misie BJB
- Konferencia sestier - Brno
- Konferencia delegátov zborov (KDZ)
- Víkend pre kazateľov a misionárov s rodinami
- Celoslovenský kemp mládeže

25.-28.9.
25.-27.10.
10.-11.11.
22.-24.11.

Občastník
NÁŠ ŽIVOT
- Konferencia
pre seniorov
- Račkova dolina XXI. ročník
Bratská
jednota
v SR
- KonferenciaVydáva:
BJB v ČR
a SR „100
rokovbaptistov
spolu“-Litoměřice
zbor dolina
Miloslavov
- Time-out pracovníkovCirkevný
BJB-Račkova
Miloslavov 246, 900 42 Miloslavov
- Víkend pre pracovníkov
mládežou
Tel.:s 0902
677 845
E-mail: miloslavov@baptist.sk
NEPREDAJNÉ Web: http://miloslavov.baptist.sk/

