Október 2019
Informátor Cirkevného zboru
Bratskej jednoty baptistov Miloslavov
Teba milovať z celej duše máme,
z celého srdca, milosrdný Pane,
to prikazuješ svojmu ľudu stále
k Tvojej žiť chvále.
Teba milovať z celej sily máme,
tak je nám v Písme svätom zvestované,
i z celej mysle, Teba jediného,
Všemohúceho.
I prikázanie druhé je od Teba:
milovať blížnych ako samých seba;
človeku pomôcť, nik nám nie je cudzí
v biede a v núdzi.
Tie prikázania svätej lásky, Pane,
daj nech v živote verne zachováme,
tak ako v Teba úprimne veríme,
nech ich plníme.
Keď sa nám lásky pravej nedostáva,
nech Tvoja milosť hojne nám jej dáva;
ó, kiež nám v srdci stále láska býva
a viera živá.
A. Hajduk

2

Informátor Cirkevného zboru BJB Miloslavov

10/2019

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.

Blahoslavený ľud, ktorý ti vie radostne pokrikovať, Hospodine,
tí, ktorí chodia vo svetle tvojej tvári! Plesať budú v tvojom mene
každého dňa a vyvýšia sa tvojou spravodlivosťou.
Žalm 89,16-17

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.
Deti a vtáctvo nebeské.
A čo tam dáva Tvoja zem
Veď je to všetko z Tvojho rodu.
pre detskú radosť, detské šťastie.
Aj veverička na lieske
Jahody, trnky, maliny
bez slov sa modlí za úrodu.
oriešky, hríby ... Z dávien času
A ty počuješ každú tvár.
tam deti chodia za nimi
Tebe aj nemý prehovorí.
a ako ovečky sa pasú.
A ako dobrý hospodár
nasýtiš všetky Tvoje tvory.
Milan Rúfus
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Byť užitočným na tomto svete
má byť snahou každého človeka.
Boh náš nestvoril na darmo, ale
jedenkaždý z nás máme svoje
úrčenie, dajaký dar, ktorým môžeme
byť úžitočnými. Tieto dary sú
rozličné. Vezmime si niekoľko
príkladov z prírody.
Tie milé kvietky blažia svet
svojou sladkou vôňou; včeličky zase
pilne poletujú s kvietka na kvet
sbierajúc tú najväčšiú sladkosť,
med; vtáčky oslavujú Boha
a obveseľujú
človeka
svojim
krásnym spevom; jedny stromy
okrejú človeka za horkého dňa
svojou chladnou tieňou, iné zase
vydávajú sladké ovocie; chmáry
sosielajú dážď na vypráhlu zem;
hviezdičky a mesiac okrášľujú noc
striebristým svetlom, a slniečko
zase udržuje živor svojou jasnosťou.
Sú to rozličné veci, ale každá
z nich svojim spôsobom k dobrému
slúži. Takto má byť s človekom,
a zvlášte medzi kresťanmi; každý
môže byť úžitočný; môže byť
v niečom i príkladom iným.
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Jeden môže ustavične pracovať
v domácnosti, vychovávať zdarilé
dietky; iný môže byť príkladom
v trpezlivosti a snášanlivosti; jeden
môže svojou štedrosťou mnoho
vykonať; iný zase darom úmenia,
spevom alebo hudbou môže
šľachetne
pobaviť.
Spisovateľ
svojim ohybným perom môže celý
národ
povzbudiť,
potešiť,
a vzdelávať; rečník zase živým
slovom tisíce ľudí môže pohnúť
k lepšiemu životu, zapáliť ich
nadšením za vysoké ideále. Síce
nemôžeme všetci byť slávnými
a veľkými, ale všetci môžeme niečo
dobrého vykonať, a tak úžitočnými
byť na tomto svete.
Učme sa od Pána Ježiša, nad
Neho nieto lepšieho človeka.
Poznajme Jeho učenie a Jeho život.
Spravujme náš život tak, jak On
spravoval svoj. Tak staneme sa
najúžitočnejšími a budeme sa cítiť
blažene.
A.P.Slabey
Prevzaté:
Rozsievač; ročník I, č.1, r.1914
bola ponechaná pôvodná gramatická úprava

- Nedeľná besiedka - nedeľa 9:45-11:15 (okrem prvej nedele v mesiaci)
- Dorast - piatok 18.10.; 1.11.; 15.11.; 29.11.; 13.12.
18:00-19:00 v priestoroch modlitebne
- Modlitebné stretnutie - streda po Biblickej hodine
20.10. - Vďakyvzdanie + spoločný obed v modlitebni formou
„navaríme doma a prinesieme“, káva a čaj budú k dispozícii
25.-27.10. - Konferencia BJB v ČR a SR „100 rokov spolu“ – Litoměřice
9.11. - Seminár o materských zboroch (S. Elliot) - Banská Bystrica
10.11. - Diskusia s kazateľmi o metódach učeníkovania (S. Elliot) - Chata Komenského
11.11. - Time-out - stretnutie kazateľov a pracovníkov BJB v SR - Chata Komenského
17.11. - Krst zboru Bratislava - Palisády u nás - 15:00
22.-24.11. - Víkend pre pracovníkov s mládežou
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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

9.10.

Miroslav Tóth

xxxxx

16.10.

Miroslav Tóth

xxxxx

23.10.

Vladimír Malý

Peter Buzáš

xxxxx

30.10.

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

xxxxx

6.11.

Miroslav Tóth

xxxxx

13.11.

Milan Krajčí

xxxxx

20.11.

Miroslav Tóth

Vladimír Malý

xxxxx

27.11.

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

xxxxx

4.12.

Miroslav Tóth

Večera Pánova
6.10.

Samuel Lomjanski

13.10.
20.10.

Samuel Lomjanski
Vďakyvzdanie
Vladimír Malý

Miroslav Tóth
Vladimír Malý

Miroslav Tóth
Robert Pokorný

27.10.

Robert Pokorný
Večera Pánova

3.11.

Daniel Matušek najml.

10.11. Daniel Matušek najml.

Robert Pokorný
Bennjamín Krajčí

17.11.

Benjamín krajčí

Miroslav Tóth
Milan Bahna

24.11.
1.adv.
1.12.
2.adv.
8.12.
3.adv.
15.12.
4.adv.
22.12.

Milan Bahna
Večera Pánova

Peter Buzáš

Peter Buzáš

Miroslav Tóth

xxxxx

11.12. Benjamín Krajčí

xxxxx

18.12.

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Miroslav Tóth

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx
xxxxx

Milan Krajčí

Milan Krajčí

Pavel Pivka
Vladimír Malý

Vladimír Malý
1. sviatok vianočný

25.12.
2. sviatok vianočný
26.12.

Robert Pokorný

29.12.

Robert Pokorný

Samuel Lomjanski

31.12.

xxxxx

Miroslav Tóth

xxxxx
17:00
Záver roka

Miroslav Tóth

xxxxx

xxxxx

Miroslav Tóth

xxxxx

8.1.

1.1.
Večera Pánova
5.1.
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