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Úvodník
Inflácia slov.
Keď chceme zdôrazniť nejaké slovo, pridáme mu nejaký prívlastok, alebo použijeme
expresívnejší tvar. Často počúvame o super, hyper akciách, o super príležitostiach,
ale aj o mega podvodoch atď.
V kresťanskom svete hovoríme o evanjelizačných ťaženiach, modlitebných
zápasoch, a o väčšine zborových činností hovoríme ako o misijných aktivitách.
Dokonca tvorcovia známeho muzikálu povýšili P. Ježiša na superstár. Viem, že
mnohé tieto snahy sú úprimné, chcú zdôrazniť dôležitosť, veľkosť osobnosti, či
aktivity, ale Pán Ježiš nás učí: „ Hovorte jednoducho áno alebo nie: to čo je viac
nad to je zo zlého“ (Mat 5,37). Ap. Pavol usmerňuje misijné zvestovanie bratov:
„Vaša reč nech je vždy láskavá, ale rozhodná, aby ste každému správne
odpovedali (Kol.4,6).
Na biblickej hodine sme preberali z listu Židom 4. kap. kde 12. a 13. verš hovorí: „
Slovo Božie je živé, účinné a ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč; preniká až
na rozhranie duše a ducha, kostí a špiku a rozsudzuje túžby a myšlienky srdca.
Niet tvora ktorý by sa pred ním mohol skryť. Všetko je obnažené a odkryté
pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať za všetko, čo sme vykonali“.
Obávam sa, že často naše snahy priblížiť Božie slovo ľuďom tým, že používame
rôzne príbehy, príklady a naše skúsenosti, otupujú tento úžasný meč Ducha, ktorým
je Slovo Božie (Ef. 6,17). Prosme o to aby v našom zbore znelo čisté Božie Slovo,
a počítajme s tým, že jeho pôsobenie bude otvárať srdcia neveriacich, ale aj
odkrývať hriech v našich životoch. Kým je čas milosti máme príležitosť robiť
pokánie, aby sme sa nemuseli vo večnosti zodpovedať za všetko, čo sme vykonali.
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Zborový víkend 
Zachytili ste už informáciu, že pripravujeme zborový víkend? Že nie?! Tak to treba rýchlo odčiniť! :)
V termíne 15.-17. júna 2018 ho organizujeme na chate v Račkovej doline. Tak a
je to. Momentálne je to všetko, čo potrebujeme vedieť. Hlavne si nezabudnite poznačiť termín do svojich kalendárov a rezervovať ho pre spoločný zborový čas. Prihlasovanie bude prebiehať počas mesiaca máj. Postupne počas prípravy budeme prinášať
viac oznamov, program víkednu a môžeme sa tešiť aj na hostí, ktorí s nami budú na
víkende ;-)
Určite sa však máme na čo tešiť! Verím, že to bude dobre prežitý čas, ktorý nám
Pán Ježiš požehná, ako jednotlivcom i rodinám, mládeži i seniorom, manželským
párom a pod. Nezabudnime sa to už teraz modliť.

Spoločenstvo pri Biblii v utorky
Spoločenstvo, ktoré mávame v týždni, býva každý utorok od 18:15 v žltom
salóniku. Zamýšľame sa nad Bibliou, modlíme sa spolu, spievame, zdieľame sa.
3.4.
10.4.
17.4.
24.4.
1.5.
10.5.

nebude
Prestupovanie na mieste (Hebrejom 5-6)
Boží varovný prst (Hebrejom 6)
Na lepšej ceste ku záchrane (Hebrejom 6)
2 v 1 – Ježiš a Melchisedek (Hebrejom 7)
Nanebovstúpenie /štvrtok/

Modlime sa za:
•

•
•
•

•

to, aby sme hovorili aj žili Božie Slovo a nepovažovali ho za slabé, staré,
nemohúce, ale naopak za živé, meniace životy, kriesiace mŕtvych a
prenikajúce k úplnej podstate nášho bytia, lebo tým skutočne Ono je!
mládežníkov pripravujúcich pondelkovú bohoslužbu, nech ich vedie a napĺňa
Duch svätý a nech oslávia Pána Ježiša a prinesú Jeho posolstvo aj nám
Erika a Veroniku, ktorí vstúpia do manželstva, nech ich Pán žehná, vedie,
buduje, upevňuje svojou láskou a milosťou
konferenciu sestier v Košiciach, aby boli premieňané Božím Slovom a
napĺňané Božím Duchom a mohli tak byť zbudované pre svoju ďalšiu službu
vo svojich rodinách, zbore, pracoviskách
našich milovaných bratov a sestry trpiacich, chorých a seniorov tentoraz za
Žofku Pojedincovú, Katku Bérešovú a Hanku Spišákovú
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Oznamy
Na zelený štvrtok 29.3. večer o
18:15
zakončíme
40-dňové
predveľkonočné obdobie spoločným
večerom
modlitieb
a
chvál.
Nechceme ale skončiť pôstny ani
modlitebný zápas za náš zbor a Boží
ľud, do ktorého patríme. Chceme sa v
tento večer povzbudiť k napredovaniu,
ku službe, k duchovnému rastu, no
predovšetkým sa chceme modliť spolu
a aj takto vstúpiť do sviatkov Veľkej
noci. Veríme, že Pán bude dobrý a
milostivo sa ku nám skloní.
• Srdečne pozývame v pondelok 2.
apríla o 10:00 na bohoslužby, ktoré
pripraví naša mládež. Zažime spolu
Veľkonočný pondelok trochu inak 
• v termíne 5.-7. apríla sa
uskutoční v hoteli Satel už 10.
konferencia „Máme čo zvestovať“.
Téma tohtoročnej konferecnie je
„Evanjelizácia
prostredníctvom
cirkevného zboru“.

•

• Srdečne
pozývame
(nielen)
manželské páry na spoločnú „Sobotu
pre manželov“ 19. mája v našej
modlitebni
• povzbudzujeme vás, drahí bratia a
sestry, aby ste neustávali v
modlitbách a pôstoch, vytrvajme v
prítomnosti Pánovej, vo vernosti a On
bude konať veľké veci v nás a skrze
nás
• radi by sme strávili spoločný
zborový víkend v dňoch 15. až 17.
júna v Račkovej. Prihlasovanie
bude prebiehať v mesiaci máj, no už
teraz si môžete zaznačiť do kalendára
tento
výnimočný
víkend
a
zarezervovať si ho 
• 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

Upratovanie
07.04.2018
14.04.2018
21.04.2018
28.04.2018
05.05.2018
12.05.2018
19.05.2018
26.05.2018

Pálová, Gažovičová
Ivanová ml., Ivanová st.
Greksa T., Beheni, P. Kandráč
Hlavčáková, Pajerchinová
Pogranová, Greksová
Englerová st., Sonogová
Englerová ml., Kuchárová
Husáriková, Mrštinová
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Program služieb
Vedenie zhromaždenia Zložka pred kázňou

Kázeň

Poobedie /
Poznámka

1.4.

Veľkonočná nedeľa

Ľ. Pál + VP

Celozborové zhrom.

2.4.

Veľkonočný pondelok o 10:00

Mládežnícke
zhromaždenie

8.4.

M. Hlavčák

Sestry

I. Maďar

15.4.

Ľ. Pál

Dorast

Ľ. Pál + VP

22.4.

Pe. Engler

Svedectvá

I. Pogran

29.4.

P. Ivan ml.

Deň Misie BJB

P. Mrština

6.5.

Ľ. Pál

Chválospevka

Ľ. Pál + VP

Celozborové zhrom.

.

Plánované akcie
29.3.
2.4.
5.-7.4.
9.4.
14.4.
18.4.
21.4.
27.-28.4.
29.4.
4.-6.5.
10.5.
12.5.
19.5.
15.-17.6.

Večer modlitieb a chvál v Poprade
Mládežnícke zhromaždenie v Poprade
Konferencia „Máme čo zvestovať“ v hoteli Satel v Poprade
Rokovanie staršovstva zboru v Poprade
Diskusná konferencia delegátov zborov BJB v Lučenci
Oblastné vzdelávanie kazateľov a pracovníkov BJB v L. Mikuláši
Sobáš Erik Sirkovský a Veronika Andrašková
Konferencia BJB „Spolu v misii“ v Račkovej
Deň misie BJB
Konferencia sestier BJB v SR a ČR v Košiciach
Nanebovstúpenie – večerné zhromaždenie v Poprade
Konferencia delegátov zborov a voľby do orgánov BJB v B.Bystrici
„Sobota pre manželov“ v Poprade
ZBOROVÝ VÍKEND v Račkovej

Zborový verš na rok 2018–Kolosenským 3:23-24:
"Čokoľvek robíte, robte z tej duše, ako Pánovi, a nie ako ľuďom, vediac, že
od Pána dostanete za odmenu dedičstvo, veď Pánovi Kristovi slúžite."
Nepredajné; zmeny v nevyhnutných prípadoch možné.
Vydávané pre vnútrozborové potreby.
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