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Úvodník

Drahí bratia a sestry,
jedným z krásnych sviatkov v máji je Deň matiek. Byť matkou, to je poslanie a
výzva na celý život. Od začiatku môjho materstva som si uvedomovala, že nejde len
o to, aby mali deti čo jesť, kde spať a čo si obliecť, aby im mal kto pofúkať kolienko,
pochváliť za pekný obrázok či uistiť o tom, že ho mám rada. To síce je každodenná,
takpovediac, povinnosť mamy, ale je za tým ešte omnoho viac. Je za tým povolanie
Božie byť pre deti odzrkadlením Jeho lásky, milosti, Jeho samotného. Je to výzva žiť
evanjelium Pána Ježiša celou bytosťou. A to bola a stále je tá najťažšia súčasť môjho
materstva. Keď čítame s deťmi Bibliu, modlíme sa spolu, rozprávame si svedectvá je
to krásny čas. Potom však prídu bežné situácie dňa, kedy som častokrát vytočená až
do nepríčetna, podráždená, nervózna. A odkedy boli moje najstaršie deti malé som si
uvedomovala, že to je akoby popieranie celého toho, k čomu ich vediem. Akoby som
žila dva životy – jeden na stíšení a druhý bežne. Veľmi som sa tým trápila, lebo
najväčšou túžbou môjho srdca pre deti bolo, aby boli spasené, aby milovali Pána
Ježiša, aby On bol ich Pánom a Bohom, aby Biblia bola pre nich skutočne živé Božie
Slovo. Keď deti povyrástli a začali občas hundrať, že nechcú ísť do zhromaždenia, že
už si nechcú večer s nami čítať Bibliu, že nech im nevnucujeme svoju vieru, bola to
najťažšia rana môjmu materstvu. Moja bolesť sa prehĺbila, lebo som si vyčítala, že
mojimi zlyhaniami, pádmi som zapríčinila, že moje deti odchádzajú od Pána. Bolo to
veľmi ťažké obdobie, plné výčitiek a obviňovania sa až som si uvedomila, že už ani
ja sama nemám radosť z Pána Ježiša, z času s deťmi, nedôverujem Duchu svätému,
že koná v ich srdciach a počúva tie množstvá modlitieb za deti, nedokázala som sa už
tešiť z ničoho, len som žila v strachu, že moje deti nebudú spasené a je to moja vina,
že, som totálne sklamala ako matka, ako Božie dieťa a už ním ani nie som. So
zdesením som sa dívala na ten obraz vykreslený tými rokmi a vravela som si – keby
si bola dieťa, chcela by si takého Boha, akého má tvoja mama? … V čase pôstu som
za to veľmi zápasila a Pán mi ukázal, že som na seba vo svojej materskej pýche vzala
úlohu Ducha svätého a tá je pre človeka neúnosná – ja nedokážem nikoho spasiť, ani
mu spasenie vziať. A tiež mi ukázal, že nie moje deti majú byť mojou najväčšou
láskou, ale On sám, lebo On sám je láska a bez Neho nedokážem milovať, iba v
manipulujúcej pýche vlastniť a nazývať to „láskou“. A tak Pán formuje srdce matky
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celý život a bez Neho sa skutočnou matkou byť nedá, lebo bez Neho skutočne
nedokážeme nič činiť.
Eva Mrštinová

Oznamy
• V utorok 28.5. nebude biblická
hodina, stretneme sa na spoločnom
zhromaždení vo štvrtok 30.5. o
18:00
pri
príležitosti
Nanebovstúpenia Pána Ježiša
Krista.
• Milé deti a rodičia, pozývame
vás v sobotu 1.6. na klobúkovú
párty, ktorá bude na ihrisku pri
našej modlitebni. Bližšie informácie
sa dozviete priebežne z oznamov a
nástenky. Ak túžite pomôcť,
kontaktujte s. Veroniku Ivanovú,
0903 593 192.Tešíme sa na vás!
• Zborový víkend – opäť po roku
by sme radi strávili spoločný

zborový víkend v dňoch 14. až 16.
júna 2019 na chate v Račkovej.
Prihlasovanie bude prebiehať už počas
mesiaca máj, až do 9. júna zapísaním
sa na nástenku v modlitebni v
Poprade. Veríme, že termín už máte
zarezervovaný s túžbou prežiť opäť
výnimočný spoločný čas . Na
hosťoch ako aj na programe usilovne
pracujeme, veríme, že nebudeme
ľutovať 
• Bratia a sestry, ak máte nejaké
svedectvo o tom, ako Pán Ježiš konal
vo vašom živote,, alebo slovo, báseň či
zamyslenie, píšte ich, prosím, na túto
mailovú
adresu:
mrstinova.eva@gmail.com

Modlime sa za:
•
•
•
•
•

všetky mamy v našom zbore, nech sme pre svoje deti požehnaním a kráčame
radostne s Pánom Ježišom deň čo deň v láskyplnom vzťahu, ktorý sa bude
zrkadliť v našich rodinách
júnovú klobúkovú párty, aby mnohé deti a ich rodičia mohli počuť
evanjelium a prísť k Pánovi
májovú STOPku so sestrou Ž. Praženicovou, nech ju Pán Ježiš veľmi
požehná a posilní aby mohla byť Jeho svedectvom aj medzi nami
zborový víkend v Račkovej, nech môžeme ako spoločenstvo Božích detí
porásť a žehnať si navzájom, modliť sa za seba a učiť sa slúžiť jeden
druhému
VBH a službu študentom, naše sestry Bašku a Dominiku, ktoré v tejto službe
stoja a čelia mnohým problémom a ťažkostiam
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Upratovanie
Rozpis upratovania modlitebne na mesiace máj a jún:

04.05.2019 Krajčová, Gavalierová
11.05.2019 Pálová, Gažovičová
18.05.2019 Hricová
25.05.2019 Ivanová ml., Ivanová st.
01.06.2019 Greksa T., Beheni, P. Kandráč
08.06.2019 Hlavčáková, Pajerchinová
15.06.2019 Pogranová, Dudášová
22.06.2019 Englerová st., Sonogová
29.06.2019 Englerová ml., Kendrová

Plánované akcie
3.-5.5.
11.5.
13.5.
15.5.
18.5.
27.5.
30.5.
8.6.
14.-16.6.
8.-12.7.
13.-20.7.
20.-27.7.
10.-17.8.

Konferencia sestier BJB v Brne
Konferencia delegátov zborov BJB v Nových Zámkoch
Mimoriadne rokovanie staršovstva zboru
Oblastné stretnutie kazateľov a pracovníkov BJB v Prešove
STOPka – zastavenie a zamyslenie nad životom; hosť:
Ž.Praženicová
Rokovanie zborového staršovstva v Poprade
Nanebovstúpenie – večerné zhromaždenie v Poprade
STOPka – zastavenie a zamyslenie nad životom
Zborový víkend v Račkovej
Anglický tábor vo Štôle
Tábor detskej besiedky a klubu dobrej zvesti vo Važci
Tábor dorastu vo Važci
Mládežnícky tábor
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Program služieb
Vedenie zhromaždenia Zložka pred kázňou

Kázeň

5.5.

P. Mrština

Chválospevka

12.5.

I. Pogran

Služba detí

M. Hlavčák+
VP
Pe. Engler

19.5.

Ľ. Pál

Svedectvá

Ľ. Pál

26.5.

I. Maďar

Dorast

J. Jurčo

2.6.

Ľ. Pál

Chválospevka

Ľ. Pál + VP

Poobedie / Poznámka
Celozborové zhrom.

Celozborové zhrom.

Zborový verš na rok 2019: Ján 14:21
„Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto
mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec; aj ja ho budem milovať a
zjavím mu seba samého.“
Nepredajné; zmeny v nevyhnutných prípadoch možné.
Vydávané pre vnútrozborové potreby.
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