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Prečo v zboroch nie je veľa radosti? 
 

Stretol som sa nedávno s mužom, ktorý stratil väčšiu sumu peňazí. Keď to 
zistil, panika zatemnila jeho zdravý rozum. Nedokázal na nič iné myslieť. Nič ho 
nedokázalo utešiť. Dokonca z toho na nejaký čas aj psychicky ochorel. Spomenul 
som, že tie peniaze neboli ani jeho? 

Aj Vy ste stratili niečo pre Vás dôležité? Kľúče, platobnú kartu, telefón? 
Nebodaj dieťa v nákupnom centre? V tej panike ste si nerobili starosti ohľadom 
druhého dieťaťa, ktoré ostalo pri Vás. Nikomu ste nevolali, že máte ešte druhé 
dieťa. Ale pýtali ste sa každého naokolo, či nevidel Vaše stratené dieťa.  
Aký to bol pocit, keď ste našli svoje kľúče, kartu či telefón? A čo dieťa?  

V Biblii v Lukášovom evanjeliu v kapitole 15 Ježiš spomína slovo radosť 8 
krát.  
Keď pastier nájde stratenú ovečku, s radosťou si ju dá na plecia a svojim 
priateľom a susedom povie: Radujte sa so mnou, našiel som svoju stratenú 
ovečku! Aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, 
ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. 
A keď žena nájde svoju stratenú mincu, zvolá kamarátky a susedky: Radujte sa 
so mnou! A Ježiš dodá: Taká radosť bude medzi anjelmi nad jedným hriešnikom, 
ktorý robí pokánie. 
Otec stratenému synovi, ktorý sa vráti domov vychystá párty. Je čas jesť a 
radovať sa, lebo syn bol stratený a našiel sa. Bol mŕtvy a ožil. A všetci sa 
radovali. Všetci okrem staršieho brata. Ale aj tomu otec povie: Teraz sa patrí 
veseliť a radovať sa, lebo tvoj brat bol stratený a našiel sa. 
Predstavte si, keby sme viac svojho času venovali ľuďom, ktorí sú z Božieho 
pohľadu stále stratení.  
Podľa Ježiša by to prinieslo viac radosti do našich životov, zborov a kostolov. 
 
 

Blahoželáme Jubilantovi 
 

13. 4. O. Hanyus 

Oznamy 
 

6. 4. Raňajky EA v BJB o 8:00 hod 
6. 4. piatok 17:30 sesterská konf. - modlitebné a pracovné stretnutie 
8. 4. nedeľa 15:00 seniori 
14. 4. DKDZ v Lučenci 
20. 4. piatok  17:30 sesterská konf. - modlitebné a pracovné stretnutie 
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Apríl 2018 

1. ne  9:30 Veľkonočné bohoslužby s krstom (Evanjelizačné zhromaždenie) 

2. po  

3. ut  

4. st          

5. št       18:30 Biblická hodina /D. Michalec/ 

6. pi   17:30 Sesterská konf.- modlitebné a pracovné stretnutie  18:00 Mládež  

7. so  

8. ne  9:30 Bohoslužby s Večerou Pánovou /R. Hanyus, D. Smolník/  Sunday caffe                  
      15:00 Stretnutie seniorov    16:30 Na rodine záleží /D. Smolník/  

9. po   15:00 Misia MŠ Muškátová  

10. ut   15:00 Misia MŠ Jarná  

11. st  

12. št 18:30 Biblická hodina /D. Smolník/ 
13. pi 18:00 Mládež 
14. so  

15. ne  9:30 Rodinné Bohoslužby /BJB Worship band, D. Smolník/     Sunday caffe 

                     18:30 Premena cez evanjelium /D. Smolník/ 

16. po   15:00 Misia MŠ Muškátová  

17. ut   15:00 Misia MŠ Jarná  

18. st   

19. št 18:30 Biblická hodina /P. Jurčo/ 
20. pi   17:30 Sesterská konf.- modlitebné a pracovné stretnutie   18:00 Mládež 
21. so             Brigáda – príprava na krst 

22. ne  9:30 Bohoslužby /R. Hanyus, D. Michalec/                  Sunday caffe 
                        18:30 Premena cez evanjelium /D. Smolník/ 

23. po   15:00 Misia MŠ Muškátová 

24. ut   15:00 Misia MŠ Jarná 

25. st  

26. št      18:30 Biblická hodina /D. Smolník/  

27. pi       18:00 Mládež  

28. so  

29. ne  9:30 Bohoslužby /D&J Frištíkovci, J. Bán/                  Sunday caffe 
                        18:00 Večer modlitieb /D. Smolník/ 

30. po  
 

Program v Prešove 
 

1. 4. Krst v Košiciach 
8. 4. M. Lapčák, Večera Pánova (Most caffé, 9:30h) 
15. 4. T. Valchář (Most caffé, 9:30h) 
22. 4. v DEPE o 16h 
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V nevyhnutných prípadoch je zmena možná.          


