August 2021
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ne 9:30 Bohoslužby s Večerou Pánovou /Vedenie: R. Hanyus, Hosť: J. Szőllős, B.
Bánová, F. Čurilla/
po
ut
st
št
18:30 Modlitebný večer /D. Fedoriak/
pi
so
ne 9:30 Bohoslužby /Vedenie: D. Frištik, R. Hanyus, V. Repaský, J. Bán st./
15:00 Stretnutie seniorov
po
ut
st
št
18:30 Modlitebný večer/M. Bíša/
pi
so
ne 9:30 Bohoslužby /L. Dragošek, P. Bán, P. Jurčo/
po
ut
st
št
18:30 Biblická hodina /F. Čurilla/
pi
so
ne 9:30 Bohoslužby /S. Jurčo, Mládež, M. Dzuriak, F. Čurilla/
po
ut
st
št
18:30 Biblická hodina /D. Smolník/
pi
so
ne 9:30 Bohoslužby /Frištikovci, D. Smolník/
po
ut

Program v Prešove
3.2. H. Dzuriaková

Vydal cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Košiciach pre vnútorne potreby.
Textová úprava: M. Dzuriak
V nevyhnutných prípadoch je zmena možná.

XXVI. ročník

2021
Web stránka zboru: kosice.baptist.sk
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Drahá zborová rodina, milovaní bratia a sestry!
V žalmoch nachádzame jeden veľmi aktuálny žalm do tejto doby. Ako
veriaci ľudia, by sme mu mohli dať niekoľko prívlastkov: protipandemický,
protistrachový, ochraňujúci, usmerňujúci a nakoniec aj žehnajúci.
Uvažujme o ňom na všetkých letných cestách. Naučme sa ho aj naspamäť.
Žalm 121
(Pútnická pieseň)

Svoje oči dvíham k vrchom.
Odkiaľ mi príde pomoc?
Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem.
Nedopustí, aby sa ti noha zachvela.
Nedrieme tvoj strážca.
Nedrieme veru ani nespí ten, čo stráži Izrael (a Cirkev).
Hospodin je tvoj strážca. Hospodin je ti záštitou po pravici.
Slnko ti cez deň neublíži ani mesiac v noci.
Hospodin ťa ochráni pred každým zlom, on ti ochráni život.
Hospodin bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.

Blahoželáme jubilantom
2. 7. J. Janov
4. 7. M. Elischerová
8. 7. A. Staroňová
22. 7. M. Kapitančíková

2. 8. V. Hanyusová
6. 8. M. Raisová
22. 8. M. Beňová
26. 8. M. Plávková

Oznamy
Počas prázdninových mesiacov sa môžete zapojiť do štvrtkových modlitebných
večerov.
11. 7. – 16. 7. 2021 – Pobytový tábor pred deti v Kráľovej Lehote
25. 7. – 28. 7. 2021 – Kontakt (Dorast)
11. 8. – 15. 8. 2021 – Mládežnícky výlet

Kazateľ zboru: Dalibor Smolník

dalifrinton@yahoo.co.uk

Žalm 145 (Dávidov chválospev môže byť chválospev brata X alebo sestry Y)

Budem ťa vyvyšovať, môj
Boh a kráľ, dobrorečiť
tvojmu menu na večné veky.

o tvojich hrdinských
skutkoch a o slávnej nádhere
tvojho kráľovstva.

Deň čo deň ti budem
dobrorečiť, chváliť tvoje
meno na večné veky.

Tvoje kráľovstvo pretrvá
všetky veky, tvoja vláda
všetky pokolenia.

Veľký je Hospodin, hoden
každej chvály, jeho veľkosť
sa nedá vystihnúť.

Hospodin podopiera
všetkých padajúcich, dvíha
všetkých skľúčených.

Pokolenie pokoleniu chváli
tvoje činy, hlása tvoje
hrdinské skutky.

Na teba sa upierajú oči
všetkých, ty im dávaš pokrm
v pravý čas.

Úchvatnú slávu tvojej veleby
a tvoje zázračné diela chcem
ospevovať.

Otváraš svoju ruku
a ochotne sýtiš všetko, čo
žije.

Hovoriť budú o moci tvojich
úžasných skutkov, ja chcem
rozprávať o tvojich veľkých
činoch.

Hospodin je spravodlivý vo
všetkom, čo koná,
a milostivý vo všetkých
svojich skutkoch.

Budú šíriť pamiatku tvojej
veľkej dobroty a plesať nad
tvojou spravodlivosťou.

Hospodin je blízky
všetkým, čo ho vzývajú,
všetkým, čo ho vzývajú
úprimne.

Hospodin je milostivý
a milosrdný, zhovievavý
a láskyplný.
Hospodin je dobrotivý voči
všetkým, zľutúva sa nad
všetkými stvoreniami.
Nech ťa chvália, Hospodin,
všetky tvoje skutky, nech ti
dobrorečia tvoji verní.
Nech hovoria o tvojom
slávnom kraľovaní, nech
rozprávajú o tvojej moci,
Aby sa ľudia dozvedeli

Plní želanie tých, čo sa ho
boja, počuje, keď volajú
o pomoc, a pomáha im.
Hospodin chráni všetkých,
čo ho milujú, ale všetkých
bezbožníkov zahubí.
Moje ústa budú chváliť
Hospodina, a všetko tvorstvo
nech dobrorečí jeho svätému
menu
...na večné veky.

Júl 2021
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št
18:30 Biblická hodina /D. Smolník/
pi
so
ne 9:30 Bohoslužby s Večerou Pánovou /B. Bánová, D. Smolník, F. Čurilla/
po
ut
st
št
18:30 Biblická hodina /F. Čurilla/
pi
so
ne 9:30 Bohoslužby /Vedenie: D. Frištik; Hosť: O. Kolárovský/
15:00 Stretnutie seniorov
po
ut
st
št
18:30 Biblická hodina /D. Smolník/
pi
so
ne 9:30 Bohoslužby /Požehnávanie: A. Pangracová, Čurillovci, D. Smolník/
po
ut
st
št
18:30 Biblická hodina /D. Smolník/
pi
so
ne 9:30 Bohoslužby /Požehnávanie: R. Behunová, R. Hanyus, D. Smolník/
po
ut
st
št
18:30 Biblická hodina /D. Smolník/
pi
so

Počas prázdninových mesiacov dochádza k niektorým zmenám v
programe, preto prosíme o zhovievavosť a porozumenie

