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Úvodník
"A čo sa máme naučiť ak nie to,aby sme s odvahou pristupovali k
trónu milosti vo všetkých našich ťažkostiach (Heb4:16)? Či nás majú
odradiť naše hriechy - keď Kristus prišiel len pre hriešnych? Buď
potešená, volá ťa! Neskrývaj svoje rany, ale otvor ich všetky pred Ním
a nepočúvaj diablove lži. Choď ku Kristovi, aj keby si sa mala triasť
ako úbohá žena, ktorá povedala: Keby som sa mohla dotknúť aspoň
lemu Jeho rúcha. Budeš uzdravená, prehovorí k tebe láskavo. Choď
smelo ku Kristovi lebo On je telo z nášho tela a kosť z našich kostí,
aby sme k Nemu mohli smelo pristúpiť. Nikdy sa neboj ísť k Bohu,
pretože máš takého prostredníka, ktorý je nielen tvojim Priateľom ale
aj Bratom a manželom." (R.Sibbes, 1600)
Buďme bratia a sestry povzbudení týmto slovom, tou pravdou, kto je Pán Ježiš a pre
koho prišiel. Prechádzajme každý deň, každú situáciu v našom živote s Ním – či s
radosťou, či so žiaľom a plačom, či so strachom, či s vďačnosťou – príďme k Nemu
a otvorme Mu svoje srdce cele a v úprimnosti. Nedajme sa odradiť našimi hriechmi,
sami si s nimi nikdy neporadíme a buď zatvrdneme v pokryteckej pretvárke alebo sa
zrútime v beznádeji a zúfalstve. Buďte požehnaní
Baška Muchová, Eva Mrštinová
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Oznamy
• Počas trvania letných prázdnin
nebudú fungovať zborové zložky:
malá besiedka, veľká besiedka,
dorast a mládež.
• V piatok 6.7. bude stretnutie
seniorov o 10:30 u Englerovcov –
ste srdečne vítaní .
• v zborovej diskusii ku ideovému
zámeru
domu
seniorov
v
Bernolákove konanej 19.6. zazneli
rôzne pohľady a názory, veľkou

väčšinou však bol vyjadrený
nesúhlas s takto predloženým
návrhom realizovať zámer senior
centra.
• 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
Rozpis upratovania modlitebne na mesiace júl a august je nasledovné:

07.07.2018
14.07.2018
21.07.2018
28.07.2018
04.08.2018
11.08.2018
18.08.2018
25.08.2018
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Greksa T., Beheni, P. Kandráč
Hlavčáková, Pajerchinová
Pogranová, Greksová
Englerová st., Sonogová
Englerová ml., Kuchárová
Husáriková, Mrštinová
Kačová, Benková
Skokanová, Čistecká
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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.
3.7.
10.7.
17.7.
24.7.
31.7.
7.8.
14.8.
21.8.
28.8.
4.9.

Oslávený Boží Baránok (Hebrejom 10)
Aká je cesta posvätenia? (Hebrejom 10)
Načo cirkev, načo zbor? (Hebrejom 10)
Padnúť do rúk živého Boha (Hebrejom 10)
Voľná téma (br. P. Mrština)
Voľná téma (br. Pe. Engler)
Voľná téma (br. Pa. Engler)
List Hebrejom - pokračovanie
List Hebrejom - pokračovanie
List Hebrejom – pokračovanie

Modlime sa za:
•
•
•
•
•

úzky a úprimný vzťah s Pánom Ježišom, aby naše srdce a duša mohli byť
očistené z hriechov a aby sme mohli byť živým svedectvom o Kristovej láske
Aničku a Janka a ich rozhodnutie kráčať životom v manželskom zväzku,
nech sú verní svojim sľubom a hľadajú svoje útočisko vždy v Pánovi a Jeho
Slove
pripravované letné tábory, nech mladí ľudia a deti môžu počuť evanjelium
Pána Ježiša a vedúci nech verne napĺňajú svoje povolanie činiť učeníkov
našich milovaných, ktorí prechádzajú ťažkým obdobím – Renka Husárika a
jeho manželku Ivku a celú ich rodinu, Elenku Böhmerovú a jej rodinu
našich vzácnych seniorov, tentoraz menovite za Vološčukovcov, Ivanovcov
a sestru Milku Šalingovú
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Program služieb
Vedenie zhromaždenia Zložka pred kázňou

Kázeň

1.7.

Ľ. Pál

Chválospevka

Ľ. Pál + VP

8.7.

Pe. Engler

Misijná služba

P. Ivan ml.

15.7.

Ľ. Pál

Svedectvá

Ľ. Pál + VP

22.7.

P. Ivan ml.

Služba detí

J. Jurčo

29.7.

M. Hlavčák

Dorast

Pa. Engler

5.8.

V. Čistecký

Chválospevka

I. Pogran

12.8.

Pe. Engler

Svedectvá

P. Mrština

19.8.

M. Sonoga

Sestry

I. Maďar

26.8.

P. Mrština

Mládež

Ľ. Pál

2.9.

Ľ. Pál

Začiatok šk. roka

Poobedie /
Poznámka
Celozborové zhrom.

Celozborové zhrom.

Ľ. Pál + VP Celozborové zhrom.

Plánované akcie
6.7.
7.7.
9.-13.7.
14.-21.7.
21.-28.7.
2.-5.8.
18.-25.8.
28.8.-1.9.

Senior klub u Englerov
Sobáš Anna Maďarová a Ján Koriťák
IXX. Anglický denný tábor vo Štôle
Detský tábor vo Važci
Dorastenecký tábor vo Važci
Campfest – kresťanský festival
Tábor mládeže na Morave
Mládežnícky kemp BJB

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.
Elektronická verzia spravodaja: http://poprad.baptist.sk/link.php?spravodaj
Vydáva:
BJB Poprad, Jahodná 5, Poprad-Veľká
www.poprad.baptist.sk; bjbpp@stonline.sk; 052/7768654
Číslo účtu:
IBAN: SK69 0200 0000 00279587 6653
SWIFT: SUBASKBX
Kazateľ:
Mgr. Ľubomír Pál; lubopal@gmail.com; 0907 568 885
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