INFORMAČNÉ OKIENKO
1.5.

str 19:00

Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)

5.5.

ne

9:00

Baláž - VP

18:00

Pivka

štv 19:00

Baláž – Nanebovstúpenie

12.5.

ne

9:00

Praženica, Dömötör – Deň matiek

18:00

Číčel

15.5.

str 19:00

Biblická hodina – Pivka – (Voľná téma)

19.5.

ne

9:00

Dinka, Baláž – Svätodušná nedeľa

18:00

M. Kráľ – ProChrist 2013

26.5. ne
29.5.

9:00

str 19:00

Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)
Makovíni, Baláž
Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)

Kazateľ služobne
28.5.

10:00

Redakčná rada Rozsievača, Brno

30.5.

9:30

Vzdelávanie kazateľov západnej oblasti, Súľovská 2

Kazateľ zboru: Mgr. Stanislav Baláž
Kancelária
Nákovná 34, 821 06 Bratislava 214
mobil: 0907 536 635
e-mail: biskupice@baptist.sk

Nepredajné

Verš pre zbor na rok 2013

Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu.

9.5.

str 19:00

máj 2013
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Žalm 50, 15

Vzácnosti nového rozpuku...
Jedna príslušníčka našej rodiny prežila vo svojom živote veľmi
zvláštne obdobie. Pretože žila sama, táto vysokoškolsky vzdelaná osoba
začala vo svojom byte zhromažďovať veci, ktoré sa jej zdali, že budú ešte
v budúcnosti užitočné a vzácne. Zo začiatku to boli veci naozaj užitočné
a vzácne, ale neskôr jej hodnotový rebríček zdegeneroval až tak, že začala
zhromažďovať aj to, čo vôbec nepotrebovala, až sa jej v byte
nazhromaždilo toľko vecí, že sa v ňom už skoro nedalo pohybovať. Ona
však neustále ostávala v utkvelej predstave, že tie veci z jej bytu sú stále
vzácne a potrebné, že na nich môže stavať svoj život.
Tento smutný príbeh ma viedol k tomu, že som sa tiež musel
zamyslieť nad tým, na čom ja sám staviam svoj život, čo je pre mňa naozaj
dôležité a vzácne. Poznal som aj jedného mladého muža, pre ktorého boli
najpotrebnejšie a najvzácnejšie veci v úplne iných oblastiach a úplne iných
dimenziách, ako u bežných ľudí. Zo začiatku to bol veľmi úspešný, šikovný
a bohatý mladý človek, ktorý robil všetko pre to, aby bolo jeho podnikanie
naozaj úspešné. Robil tiež všetko pre to, aby nazhromaždil toľko majetku,
aby už v určitom čase nemusel pracovať a aby bol zabezpečený aj pre svoju
starobu. Tomuto snaženiu podriadil celý svoj život a skoro neustále
rozprával o svojich aktivitách a o tom, ako sa mu darí. Najvzácnejšie veci
boli pre neho majetok, úspech a veľkolepé zážitky z dovoleniek. Jeho

hodnotový rebríček bol jasne vyprofilovaný, a to až do toho času, keď
nastal v jeho živote obrat. Počuli ste o takýchto prípadoch? Postihla ho
zákerná choroba a jeho život bol odrazu na rozhraní. Keďže jeho choroba
nadobudla veľmi rýchly spád, dosť rýchlo prehodnotil svoje priority
a zrazu pre neho nebolo dôležité a vzácne nič materiálne, ale usiloval sa
skôr venovať svoju lásku a skoro všetok svoj čas rodine a známym.
Čo je pre teba v tvojom živote to najdôležitejšie a najvzácnejšie?
Veľmi by som si prial, aby to nebolo výhradne dobré zabezpečenie rodiny
a materiálne hodnoty... Pre tvoje a moje rozhodovanie chcem aj v tomto
období, keď príroda prechádza do nového rozpuku, pripomenúť iné
hodnoty a naozajstné a skutočné vzácnosti, o ktorých nám hovorí aj Božie
slovo.
Veď stojí v Písme: Ajhľa, kladiem na Sione uholný kameň, vyvolený, vzácny, a
kto verí v Neho, nebude zahanbený. Tak vám, veriacim, je chválou, nevercom však je
kameňom, ktorý zavrhli stavitelia, ale ktorý sa stal uholným kameňom, kameňom
úrazu a skalou pohoršenia, lebo oni, slovu neposlušní, sa urážajú; to je teda ich určenie.
Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom Jemu
vlastným, aby ste zvestovali cnostné skutky Toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho
predivného svetla. 1Pt 2, 6-9 (SEVP)

SENIOR KLUB
V mesiaci máj senior klub nebude, ale ak dá Pán, radi by sme sa stretli
6.6.2013 na Súľovskej ul. od 10:00 – 14:00 hod.
Budeme nacvičovať piesne, ktorými poslúžime na druhý deň
v piatok 7.6. v Tekovských Lužanoch,
kde bude pripomenutie si 20. výročia založenia zariadenia sociálnej
starostlivosti Samaritán a o.z. Prameň nádeje.
Plánujeme cestu na celý deň do Tekovských Lužian a Levíc. Po
programe v Tekovských Lužanoch si pozrieme tamojšie múzeum,
naobedujeme sa v reštaurácii a v Leviciach si pozrieme židovskú synagógu
a ak bude čas, tak aj obnovenú levickú kalváriu.
Prosím všetkých, ktorí sa chcú zúčastniť tejto akcie, aby sa prihlásili
do 15. mája 2013 sestrám z prípravného výboru senior klubu
v jednotlivých zboroch, príp. mi napísali na moju mailovú adresu
janamako@centrum.sk alebo zavolali na t. č. 02/45242592, 0903752974.
Podľa počtu účastníkov budeme môcť urobiť cenovú kalkuláciu.
Jana Makovíni

Pavel Kopčok

Modlitba za rodičov
Pane, ktorý si na nebi,
zachovaj všetkým deťom mamy.
Nech ako cesto na chlebík
im rastú v teple pod rukami.
Podaruj deťom otecka
na každý deň, nie iba včera.
Bez otecka je ovečka
zatúlaná a bez pastiera.
Zachovaj nám ich obidvoch,
veď dve ruky od Teba máme.
Dve rúčky stvoril deťom Boh:
pre ocka jednu, druhú mame.
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Naši jubilanti
5.5.
8.5.
11.5.
27.5.

Markotánová Silvia
Benka Miroslav
Praženicová Želmíra
Orel Miroslav

Tí však, čo očakávajú na Hospodina,
dostávajú novú silu, ako orly dostávajú
krídla, budú utekať a neustanú, pôjdu
a nevyčerpajú sa.
Iz 40, 31
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