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Poďakovanie za úrodu
Dnes boli naši v kostole
ďakovať Bohu za úrodu.
Že to, čo máme na stole,
hrial slniečkom a dal mu vodu.
Teraz Ti, Bože, ďakujem
za úrodu, čo v lese rastie.
A čo tam dáva Tvoja zem
pre detskú radosť, detské šťastie.
Jahody, trnky, maliny
oriešky, hríby ... Z dávien času
tam deti chodia za nimi
a ako ovečky sa pasú.
Deti a vtáctvo nebeské.
Veď je to všetko z Tvojho rodu.
Aj veverička na lieske
bez slov sa modlí za úrodu.
A ty počuješ každú tvár.
Tebe aj nemý prehovorí.
A ako dobrý hospodár
nasýtiš všetky Tvoje tvory.
Milan Rúfus
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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.

Neboj sa, lebo ja som s tebou,
nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj!
Posilním ťa a pomôžem ti, i podopriem ťa
svojou spásonosnou pravicou.
Izaiáš 41:10

Znova končí obdobie dovoleniek a prázdnin.
To znamená, že opäť stojíme pred novými úlohami,
povinnosťami a výzvami. To nie len v práci, v škole, ale
aj v zborovom živote.
Chceme pokračovať už v zabehnutých formách služby.
Opäť pozývame po prázdninách všetky deti na Besiedku,
ktorá je vždy pravidelne v nedeľu (okrem prvej nedele
v mesiaci), doobeda počas bohoslužieb.
No zároveň sme sa rozhodli vytvoriť priestor pre našich
mladých.
Ak máš 10 rokov a viac, pozývame ťa na stretnutia
Dorastu. Spoločne budeme hľadať odpovede na Tlak
rovesníkov, Rozhodnutia, Vzťahy, ale budeme tiež
hovoriť o tom: Ako žiť kresťanský život a oveľa viac.
Nájdeme si čas aj na hry, jedlo, zdieľanie sa …

Najbližšie stretnutia budú 13.9. a 27.9.
od 18:00 do 19:00 v priestoroch modlitebne.
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a to vo vlastnom záujme, aj pre
záchranu
svojich
blížnych,
zverencov. Ohromným príkladom
bdelosti
je
africké
zvieratko
s čudným menom surikata, asi vo
veľkosti našej mačky. Žije v púšti,
alebo v polopúšti, v organizovanej
jednotke rodiny, alebo i viac rodín.
Len čo sa rodinka pustí do kŕmenia či
vyhľadávania potravy, jeden z nich,
obyčajne dospelý a skúsený samec,
sa postaví na vysoké miesto, na
nejaký kopec, alebo na vrchol
stromu, odkiaľ vidí doďaleka. Veľmi
pozorne a zodpovedne sleduje
okolitý kraj, aj oblohu, či sa neblíži
nejaký nebezpečný dravec, ktorý by
rád uniesol najmä nejaké slabšie
mláďatko. Len čo zvetrí nebezpečie,
dá znamenie (ostrý hvizd), na čo celá
rodinka sa bleskurýchlo schová
niekde pod zemou. Naposledy aj sám
strážca, hoci mu hrozí nebezpečie, že
ho dravec uchmatne a skonzumuje.
Surikata nám môže byť príkladom
bdelosti podľa napomínania Biblie,
napr: Bdejte, lebo váš protivník,
diabol obchádza ako revúci (či aj
mlčiaci?) lev, ktorý hľadá, koho by
zožral (1Pt 5,8). Pozitívny obraz
bdelého strážcu nájdeme u proroka
Habakuka (2,1 ): postavím sa na
svoju stráž a budem hliadkovať,
a aby som videl, čo mi povie (Pán)
a ako mi odpovie na moje výčitky. Ten hliadkujúci prorok mi celý život
bol pred očami. – Si strážcom svojho
brata, svojich blížnych?
Pavel Kondač
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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
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Nedeľné bohoslužby
Dátum

Modlitby 9:45

Vedenie bohoslužieb
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Biblická hodina-Streda
Dátum

Kázeň

17:00

19:00

Miroslav Tóth

xxxxx

4.9.

Miroslav Tóth

xxxxx

11.9.

Milan Krajčí

xxxxx

18.9.

Miroslav Tóth

xxxxx

25.9. Benjamín Krajčí

Miroslav Tóth

xxxxx

2.10.

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

xxxxx

9.10.

Miroslav Tóth

xxxxx

16.10.

Miroslav Tóth

Večera Pánova
1.9.

Daniel Matušek najml.

8.9. Daniel Matušek najml.

Robert Pokorný
Benjamín Krajčí

15.9.

Benjamín Krajčí

Miroslav Tóth
Peter Buzáš

22.9.

Peter Buzáš

Vladimír Malý
Robert Pokorný

29.9.

Robert Pokorný
Večera Pánova

6.10.

Samuel Lomjanski

13.10.

Samuel Lomjanski

Miroslav Tóth

- Modlitebné stretnutie - streda po Biblickej hodine
13.-15.9.
25.-27.9.
25.-27.10.
9.11.
10.11.
11.11.
22.-24.11.

- Víkend pre manželky kazateľov
- Konferencia pre seniorov - Chata Komenského
- Konferencia BJB v ČR a SR „100 rokov spolu“ – Litoměřice
- Seminár o materských zboroch (S. Elliot) - Banská Bystrica
- Diskusia s kazateľmi o metódach učeníkovania (S. Elliot) - Chata Komenského
- Time-out - stretnutie kazateľov a pracovníkov BJB v SR - Chata Komenského
- Víkend pre pracovníkov s mládežou

 Modlime sa za nášho brata kazateľa s rodinou.
 Modlime sa za naše staršovstvo.
 Modlime sa za naše deti, mládežníkov, rodiny, starších, ....
 Modlime sa za chorých z nášho zboru.
 Modlime sa za naše odovzdanie sa práci pre Božie kráľovstvo.
 V modlitbe žehnajme jeden druhému.
 Modlime sa za všetkých obyvateľov našej obce.
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