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Drahá zborová rodina, milovaní bratia a sestry!
Mojžiš, našiel Boha na púšti svojho života.
Myslel si, že skončil, ale opak sa stal pravdou. Boh našiel jeho. Dokonca
ho objal, dával na neho pozor, chránil ho ako zrenicu oka (Dt 32:10). Mojžiš
utekal pred samým sebou, pred autoritami, možno aj pred Bohom – a Boh ho
našiel, objal, chránil, a ani o tom nevedel. Zároveň bol v tichosti a skrytosti
pripravovaný na Božie povolanie. Myslím si, že v živote každého z nás to
niekedy prebieha podobne. Aj teraz, na začiatku školského roka sa mnohí z
nás môžu ocitnúť pred Božím povolaním vyjsť zo skrytosti, zo samoty, zo
sebaľútosti, zo svojej púšte, z ľahostajnosti, zo zotrvačnosti (a tak by som
mohol pokračovať ešte dlho). Každopádne stojíme na prahu nových vecí v
živote zboru. Nielen preto, že niektorí odišli zakladať nový zbor, alebo že
začína nový školský rok. Je pred nami nové obdobie. Potrebujeme sa
motivovať, aktivizovať, ešte doplniť niektoré služby. Každého z nás Pán
povoláva k dielu, ktoré chce cez nás vykonať. Kiež by sme rozoznávali Jeho
hlas cez “horiaci ker” v našich životoch. Jedno je isté. Boh nás chce použiť
ako svoje nástroje. Otázne je, či sa dáme k dispozícii a budeme použiteľní a
formovateľní.
Povieme na Božie pozvanie (ktoré sa určite bude ozývať) svoje: „Tu som.”?
S láskou

Dalibor Smolník, kazateľ zboru

Blahoželáme jubilantom
19. 9. Ladislav Dragošek

Oznamy
22. 9. – Stretnutie so sestrami z odboru sestier BJB v SR po skončení
bohoslužieb
25. – 28. 9. – Konferencia pre seniorov v Račkovej doline
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ne 9:30 Bohoslužby s Večerou Pánovou /B. Bánová, L. Dragošek D. Smolník/
Večerné zhromaždenie nebude!
po
ut
st
št
18:30 Biblická hodina /D. Smolník/
pi
18:00 Mládež
so
Sunday caffe
ne 9:30 Bohoslužby /Začiatok šk. roka, R. Hanyus, D. Smolník/
16:30 Príprava na krst
18:00 Otvorené zhromaždenie /J. Bán st./
po
17:30 Stretnutie učiteľov a pomocníkov besiedok
ut
st
št
18:30 Biblická hodina /D. Smolník/
18:00 Mládež
pi
so
Sunday caffe
ne 9:30 Rodinné bohoslužby /Mládežnícka kapela, D. Smolník/
15:00 Stretnutie seniorov
po
ut
18:00 Stretnutie vedúcich skupiniek
st
18:30 Biblická hodina /D. Smolník/
št
pi
18:00 Mládež
so
Sunday caffe
ne 9:30 Bohoslužby /R. Hanyus, D. Smolník/
16:30 Na raste záleží /Vajkovce/ 18:00 Otvorené zhromaždenie/J. Bán st./
po
ut
st
št
18:30 Biblická hodina /F. Čurilla/
pi
18:00 Mládež
so
Sunday caffe
ne 9:30 Bohoslužby /Frištikovci, Ľ. Badiar, D. Fedoriak/
18:00 Otvorené zhromaždenie /J. Bán st./
po
17:30 Ženy spolu
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