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Mamičkino poď
Mama má v očiach nezábudky
na lícach beláska.
Keď mi je clivo: „Poď,
mamička si ťa poláska.“
A dych má ani harmanček,
čo kvitne na lúkach.
Keď ublížim si povie: „Poď,
mamička ti to pofúka.“
Nadídu mrazy, prituhne
a vietor kopí záveje.
Už pri dverách ma čaká: „Poď,
mamička si ťa zohreje.“
I v strachu iba ku nej bežím,
na perách - joj! a beda!
Otvorí náruč povie: „Poď,
mamička si ťa nedá.“
Ján Navrátil

2

Informátor Cirkevného zboru BJB Miloslavov

5/2019

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.

Ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín vás budem
nosiť. Ja som učinil, ja i dvíham, ja ponesiem i zachránim .
Izaiáš 46, 4
Prišla Veľká noc, plná svojich
zvyklostí a tradícií, ako aj
povinností s ňou spojených; a už aj
prešla. Škoda. Sviatky sú dobré
a mám dojem, že ako evanjelikáli
ich nemáme dosť. Možno je to
reakcia voči tradičným cirkvám
a snaha byť triezvy a vážny, lebo
to považujeme za niečo zbožnejšie.
Zdá sa mi, že málo oslavujeme.
Izrael oslavoval pravidelne a často.
Bolo bežné radovať sa, spievať
a tancovať. Radosť z oslavy sa
musí vrátiť do našich životov.
Veľká noc a vzkriesenie Ježiša
Krista sú k tomu úžasnou
motiváciou. Náš Pán žije a každý
deň sa teší zo spoločného života.
Neexistuje
lepšia
motivácia
k tancu.
Po veľkonočnom zhromaždení som

vás vyzval k tomu, aby ste cestou
z modlitebne radostne tancovali.
Pokiaľ viem, urobila to len jedna
vzácna
a
odvážna
sestra.
Nepoviem, o koho ide, ale musím
uznať, že vie dobre tancovať. Mal
som z toho veľkú radosť. Verím,
že tá sestra žije v radosti deň čo
deň.

Ale všetci by sme mali neustále
prebývať v tej radosti zo
vzkriesenia. Jeden zo spôsobom,
ako v tej radosti spočívať, je, že sa
k
tomu
budeme
stále
povzbudzovať a si tú pravdu
pripomínať.
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Hovoriť o zmŕtvychvstaní raz do
roka je málo. Rýchlo zabudneme,
čo to v našom živote spôsobilo.
Potrebujeme mať okolo seba ľudí,
ktorí
nám
budú
neustále
pripomínať, že Ježiš žije a že aj my
sme vďaka tomu vzkriesení
k novému životu. Už nie sme
otrokmi hriechu, ale vyslobodení
spod Zákona, a teraz z Kristovej
milosti žijeme život viery.
V každom bežnom rozhovore by
sme mali o tom hovoriť. Možno
vždy trochu inak, aby nám to
nezovšednelo.
Pavol sa veľmi tešil na návštevu
Rimanov. Páči sa mi, ako o tom
píše v R 1:11-12: „Veď vás túžim

vidieť, aby som vám odovzdal
duchovný dar, aby ste ním boli
posilnení, alebo lepšie: aby sme sa
navzájom vašou a mojou vierou
povzbudili.“ O to ide! Je oveľa
lepšie, keď sa navzájom vierou
povzbudzujeme. Ja potrebujem
tvoju vieru a ty moju. Keď sa spolu
stretneme a pripomenieme si
vzkriesenie, dúfam, že od radosti
budeme tancovať okolo kuchyne –
tak ako Izrael na druhej strane
Červeného mora. Nech je tento rok
rokom tancom slobody. Veľká noc
nám dala na to dôvod.
Danny Jones

Kedy sa skončí noc?
Starý rabín sa raz opýtal svojich žiakov, podľa čoho sa dá presne
rozoznať, kedy sa končí noc a začína deň.
„Keď už ľahko rozoznám psa od ovce.“
„Nie,“ povedal rabín.
„Keď rozoznám datľovník od figovníka.“
„Nie,“ zopakoval rabín.
„Tak teda kedy?“ naliehali žiaci.
Rabín povedal:
„Vtedy, keď pozrieš do tváre hocijakého človeka a spoznáš
v ňom brata a sestru, už nie je v tvojom srdci noc.“

"Naučili sme sa lietať ako vtáci a plávať v hlbinách ako ryby,
ale nenaučili sme sa umeniu žiť ako bratia."
Martin Luther King
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Nedeľné bohoslužby
Dátum

Modlitby 9:45

Vedenie bohoslužieb

5/2019

Biblická hodina-Streda

Kázeň

17:00

Miroslav Tóth

xxxxx

Dátum

19:00

Večera Pánova
5.5.

8.5.

Miroslav Tóth

Milan Bahna

12.5.

Milan Bahna

Miroslav Tóth

xxxxx

15.5. Samuel Lomjanski

xxxxx

22.5.

Miroslav Tóth

Zoltán Kakaš

xxxxx

29.5.

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

xxxxx

5.6.

Miroslav Tóth

xxxxx

12.6.

Milan Krajčí

xxxxx

19.6.

Miroslav Tóth

xxxxx

26.6.

Miroslav Tóth

Robert Pokorný

19.5.

Robert Pokorný

Peter Buzáš
Milan Krajčí

26.5.

Milan Krajčí
Večera Pánova

2.6.

Daniel Matušek najml.

9.6. Daniel Matušek najml.

Robert Pokorný
Benjamín Krajčí

16.6.

Benjamín Krajčí

Samuel Lomjanski
Peter Buzáš

23.6.

Peter Buzáš

Miroslav Tóth
Robert Pokorný

30.6.

Robert Pokorný
Večera Pánova

7.7.

Miroslav Tóth

xxxxx

3.7. Benjamín Krajčí

Miroslav Tóth

xxxxx

10.7.

Miroslav Tóth

xxxxx

17.7.

Miroslav Tóth

Samuel Lomjanski

14.7.

Samuel Lomjanski

hosť

- Nedeľná besiedka - nedeľa 9:45-11:15 (okrem prvej nedele v mesiaci)
- Modlitebné stretnutie - streda po Biblickej hodine
3.-5.5.
11.5.
30.5.
7.-9.6.
27.8.-31.8.
25.-28.9.
25.-27.10.
10.-11.11.
22.-24.11.

- Konferencia sestier - Brno
- Konferencia delegátov zborov (KDZ)
- Oblastný senior klub v Bratislave na Súľovskej ul. 10:00 - 14:00 hod.
- Víkend pre kazateľov a misionárov s rodinami
- Celoslovenský kemp mládeže - Nová Lehota - Dolina
- Konferencia pre seniorov - Chata Komenského
- Konferencia BJB v ČR a SR „100 rokov spolu“ - Litoměřice
- Time-out pracovníkov BJB - Chata Komenského
- Víkend pre pracovníkov s mládežou
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