INFORMAČNÉ OKIENKO
Bohoslužby
2.9.

ne 9:00
18:00

Csanda, Baláž – VP
Dömötor

5.9.

str 19:00

Biblická hodina – Pribula – (Voľná téma)

9.9.

ne 9:00

M. Kráľ, Pivka

18:00

Bagyanszki

str 19:00

Biblická hodina – Dömötor – (Voľná téma)

16.9.

ne 9:00

Makovíni, St. Kráľ
Pivka

19.9.

str 19:00

Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)

23.9.

ne 9:00

Praženica, Baláž

18:00

M. Kráľ

26.9.

str 19:00

Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)

30.9.

ne 9:00

Balážová, Baláž

Kazateľ služobne
3.9.-16.9.
25.9.

Dovolenka
10:00
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Kazateľ zboru: Mgr. Stanislav Baláž
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Verš pre zbor na rok 2012
Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla.
Ef 6, 11

12.9.

18:00
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Zvonec zvoní...
Zvoní (školský) zvonec a prázdninám je koniec. Na rozdiel od toho
rozprávkového je ten školský zvonec veľmi skutočný, ale oba nás vracajú do
reality každodenného života. Tak ako každá rozprávka, aj každé prázdniny (aj keby
boli rozprávkové) a oddych majú svoj koniec.
Drnčivý zvuk školského zvonca, bez ohľadu na to, či nám znie príjemne
alebo nepríjemne, ohlasuje začiatok nového školského roku. Tento začiatok sa
netýka len školákov a učiteľov, ktorí sa vracajú do svojich tried a škôl, ale aj
väčšina z nás žije viac alebo menej intenzívne v rytme školského roku, či už ako
rodičia alebo starí rodičia školákov, frekventanti rôznych kurzov a škôl popri
zamestnaní alebo aspoň ako cestujúci v preplnených vlakoch a autobusoch.
Začiatok školského roka stavia pred nás nové študijné a pracovné úlohy. Pre
niektorých znamená dokonca začiatok novej etapy života. Prváčikom sa otvára
úplne nový svet poznania, svet písmen a čísiel. Pre tých starších prvákov je to prvý
rok na novej škole, v novom kolektíve a sú plní očakávania, radosti a možno aj
strachu, či zvládnu úlohy, ktoré pred nimi stoja. Pre ďalších znamená tohoročné
zvonenie pokračovanie v začatej práci alebo zvonenie do poslednej etapy
viacročného úsilia. Uvažujú, čo ich čaká, ako to čo najlepšie zvládnuť a dokončiť
začaté. Tí, čo sú na druhej strane katedry, učitelia a vyučujúci, plánujú a uvažujú,
ako odovzdať čo najviac poznatkov, skúseností, najlepším možným spôsobom
svojim žiakom. Mali by ich nielen učiť, ale aj vychovávať, byť im príkladom.

Zvoní však nielen v školách, ale tak symbolicky aj v našich besiedkach,
dorastoch, mládežiach a v rôznych študijných skupinkách. Tam všade sa tiež
začína nový školský rok, s novými úlohami, predsavzatiami a cieľmi.
Vstupujeme do školského roku v rôznych úlohách a pozíciách, ale možno s
rovnakou otázkou. Zvládnem to? Akým budem žiakom, študentom, učiteľom,
rodičom, vychovávateľom, katechétom alebo vedúcim študijnej skupinky?
Všetky tieto úlohy a pozície v novom školskom roku však môžeme správne
zvládnuť len v prípade, ak my sami, každý z nás, vstúpime ako žiaci do ďalšieho
ročníka Božej školy. Budeme sa tam učiť od nášho Učiteľa predmety, ktoré sa v
žiadnej inej škole nenaučíme. On nás vyzýva, aby sme sa učili od Neho v prvom
rade krotkosti a pokore (Mt 11, 29). Len s takým srdcom a mysľou sme totiž
skutočne schopní sa niečomu naučiť a niečo naučiť iných. Človek, ktorý si pyšne
namýšľa, že všetko vie, sa nechce učiť novým veciam. Chce nás učiť milovať, aby
sme dokázali mať takú lásku medzi sebou, akú má On k nám - sebaobetavú a
nezištnú (Jn 13,34). Bez tejto lásky nedokážeme prijímať tých, ktorých poznanie je
iné ako naše, nedokážeme prinášať svetlo poznania do tmy nevedomosti. Chce
nás učiť aj správne využívať čas, ktorý nám daroval (Ef 5, 16), a chce, aby sme
všetky veci konali tak dobre, kvalitne a dôsledne, ako keby sme ich robili pre
Neho samého a nie pre ľudí (Kol 3, 23). Všetky tieto a mnohé iné dôležité veci
nás učil, učí a chce aj naďalej učiť skrze svoje Slovo. Na rozdiel od mnohých
pozemských škôl je v tejto škole učiteľ vynikajúci, učebnica je perfektná a aj
učebná látka je zaujímavá a aktuálna. Záleží len na nás, na žiakoch, koľko sme z
nej schopní prebrať.
Zvonec začiatku nového školského roku zvoní aj v Božej škole, a nielen na
začiatku septembra. Zvoní pre každého z nás. Pre tých, ktorí ako prváčikovia
začínajú lúskať prvé písmenká abecedy kresťanstva, pre tých, ktorí sú už vo
vyšších ročníkoch, ale aj pre tých, ktorí na čas prerušili alebo zanechali štúdium.
Veľa vytrvalosti, múdrosti pri štúdiu a požehnanie od Pána praje všetkým
spolužiakom na všetkých typoch škôl večný študent.
Ján Szőllős

Senior klub
Senior klub v mesiaci september nebude.
Seniori sa stretnú pri grilovaní v Bernolákove dňa 6.10.2011 o 14:00 hod.
Téma je voľná - zážitky z dovoleniek a modlitby za nový školský rok.
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Žiť v bázni Pánovej
„V bázni pred Hospodinom je silná nádej človeka, i jeho synom je On
útočiskom.“ (Prís 14, 26)
Prví kresťania „chodili v bázni Pánovej“ (Sk 9,31). Ich každodenný
život a ich správanie bolo určované obavami neurobiť niečo, čo by sa Pánovi
nepáčilo. Nie je tak týmto veriacim priznaná veľká chvála? Vo svojom praktickom
živote mali Pána Ježiša pred sebou a išli s Ním svojou cestou.
To, čo nám dnes často chýba, je pravá Božia bázeň. A predsa „bázeň
pred Hospodinom je počiatkom poznania“. „Počiatok múdrosti je bázeň
pred Hospodinom, poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.“ A tiež „bázeň pred
Hospodinom znamená nenávidieť zlo“ (Prís 1, 7; 9, 10; 8, 13). „Ajhľa
múdrosť je bázeň pred Pánom, rozumnosť je vyhýbať sa zlému.“ (Jób 28,28)
„Bázeň pred Hospodinom je žriedlom života, aby človek unikol osídlam
smrti.“ (Prís 14,27)
Tie odkazy z Biblie ukazujú, že bázni pred Pánom prislúcha najvyššia
priorita. Je koreňom šťastného života. Praktická svätosť, t.j. vedomé odvrátenie sa
od toho, čo sa Bohu nepáči, prichádza kúsok pred šťastím. Ako kresťania
nemôžeme byť šťastní v Pánovi, ak sa nedržíme vzdialení od zla. A bez bázne nie
je skutočné poznanie Božích myšlienok a ciest. Múdrosť predpokladá Božiu
bázeň. S bázňou Pána stojí a padá všetko v našom živote. Ak je pri nás, pôsobí to
aj na naše deti.

Dobrá sejba 2012

Naši jubilanti
7.9.
9.9.
17.9.
23.9.
27.9.

Činčuráková Mária
Makovíni Pavel
Mészárošová Etela
Orelová Mária
Makovíniová Jana

„Len On je moja skala a moja spása a moja
pevnosť. Nebudem otrasený. V Bohu je moja
spása a moja česť.“
Žalm 62, 7-8a
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