JÚL - AUGUST 2018
ÚVODNÍK
HNOJNÁ BRÁNA
V knihe Nehemiáš čítame strhujúci príbeh obnovy hradieb a brán zničeného Jeruzalema.
Zároveň však môžeme prežívať podobnú obnovu v našom živote. Čítame o dôsledkoch hriechu
a neposlušnosti Bohu (zničené hradby a spálené brány Jeruzalema), zároveň však vidíme
potrebu obnovenia aj v našich životoch dnes. Zborené hradby znamenajú absenciu jasných
hraníc voči čomukoľvek, čo by mohlo ohroziť Boží život v nás a naše povolanie Božích detí. Nuž
a spálené brány hovoria o neschopnosti nevpustiť nič, čo chce ničiť a zároveň o slabej
otvorenosti veciam, ktoré môžu byť pre nás a našich blížnych bohatým prameňom radosti,
pokoja, spoločenstva a rastu.
Ďalšia, v poradí piata, brána Jeruzalema, na ktorú sa v tomto úvodníku pozrieme, sa volala
Hnojná brána:
A Hnojnú bránu opravil Malkiáš, syn Rechabov, knieža okresu Bét-hakkérema. Ten ju
vystavil a postavil jej vráta s jej zámkami a s jej závorami. (Nehemiáš 3, 14)
Najpravdepodobnejšie ide o Črepinovú bránu, ktorá je spomenutá v knihe proroka Jeremiáša:
Takto riekol Hospodin: Choď, kúp si hlinený krčah od hrnčiara, vezmi so sebou niektorých zo
starších ľudu i zo starších kňazstva, vyjdi do údolia Ben Hinnóm, ktoré je pri vchode do
Črepinovej brány, a hlásaj tam slová, ktoré ti poviem. (Jer 19, 1-2)
Táto brána viedla na smetisko a teda bola dôležitá pre hygienu v meste. Pre nás symbolizuje
našu úroveň duchovnej hygieny, našu schopnosť rozoznávať čo je smetím a čoho sa
potrebujeme zbaviť.
Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. A iste aj pokladám všetko za stratu pre
nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil
a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal. (F 3, 7-8)
„Všetko pokladám za smeti...“ - V našom živote sú veci, ktoré sú len smeťami a špinia našu
cestu s Bohom. Pavol o tom hovorí takto: Milovaní, keďže teda máme také zasľúbenie,
očisťme sa od všetkých poškvŕn tela i ducha a v bázni Božej dokonajme svoje posvätenie. (2K
7, 1)
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Zaujímavé je, že túto bránu obnovoval muž, ktorého hebr. meno Malkíjah znamená „Môj kráľ
je Hospodin“ a bol kniežaťom okresu Bét-Hakkerem, čo v preklade znamená Dom vinice. Bez
toho aby sme nášho Boha urobili skutočne naším kráľom, nebudeme môcť niesť ovocie. O tom
hovorí 15. kapitola evanjelia Jána. Jednoznačné rozhodnutie zbaviť sa smetí a neplodných vecí
z nášho života prichádza vtedy, keď sa rozhodujeme úplne sa poddať Pánovi ako Kráľovi. Vtedy
sa rozhodujeme zostávať v Ňom a zbavujeme sa všetkého, čo nám v tom akokoľvek bráni.
A vtedy prichádza do nášho života aj orezávanie.
Práve táto Hnojná brána predstavuje našu ochotu a schopnosť vykročiť na smetisko a vyniesť
tam všetko, čo patrí naozaj len a len na to miesto.
V našom živote je veľa vecí, ktoré by sme mali pri Hnojnej bráne odhodiť. Keď cez Slovo
a Ducha vidíme veci, ktoré sú v skutočnosti len smeťami a špinia našu vieru, odhoďme ich!
Dovoľ Pánovi, aby ti ukázal, čo musí ísť preč z tvojho života.
Michal Kevický

ZBOROVÝ TÁBOR 2018
28.8. - 1.9. 2018, Hotel Remata, Ráztočno
Prihlasovanie na tábor prebieha do 22. augusta
cez nižšie uvedený link. Kapacita hotela sa
pomaly napĺňa - voľné sú ešte 3 izby v hoteli
a 40 miest v ubytovni (stav k 1. júlu).
Zborový tábor je čas, kedy chceme byť ako zbor
spolu. Je mnoho ľudí, ktorí sa podieľajú na
príprave programu a tiež mnohí už prihlásení
chcete s niečím pomôcť. Veľmi sa z toho tešíme a veríme, že sa všetci budeme aktívne
zúčastňovať pestrého a prínosného programu.
Témou tohtoročného tábora je Jonášov príbeh, v ktorom sa určite nájde každý jeden z nás.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI3TaY3AichYO4bAhneP1WHQcwDVCuJAc5OvO
oE-46amaJ5Q/viewform
PREDBEŽNÝ PROGRAM TÁBORA
28.8. utorok
18:00

večera

20:00-21:30

večerný program

Deti: rozprávka
Dospelí + Raising + Teen-Z-one
úvodný večer - chvály, téma: Povolanie
a útek
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29.8. streda
8:00

raňajky

9:30 - 10:00

spoločný čas s deťmi

chvály, scénka

10:00 - 11:30

osobný čas

téma: Modlitba a návrat
paralelne program pre deti - štúdium +
športové aktivity (10:00 - 12:00)

11:30 - 12:30

skupinky

12:30

obed

15:00

tvorivé dielne

17:00

semináre

18:00

večera

20:00 - 21:30

večerný program

Deti: rozprávka
Dospelí + Raising + Teen-Z-one - HRA
Milujem svoj zbor

30.8 štvrtok
8:00

raňajky

9:30 - 10:00

spoločný čas s deťmi

chvály, scénka

10:00 - 11:30

osobný čas

téma: Misia a pokánie
paralelne program pre deti - štúdium +
športové aktivity (10:00 - 12:00)

11:30 - 12:30

skupinky

12:30

obed

14:00 - 19:00

výlet

na výber bude viacero možností

20:00 - 21:30

večerný program

opekačka

31.8. piatok
8:00

raňajky

9:30 - 10:00

spoločný čas s deťmi

chvály, scénka

10:00 - 11:30

osobný čas

téma: Naše a Božie srdce
paralelne program pre deti - štúdium +
športové aktivity (10:00 - 12:00)

11:30 - 12:30

skupinky

12:30

obed

15:00

tvorivé dielne

18:00

večera

Deti: rozprávka
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20:00 - 21:30

večerný program

Dospelí + Raising + Teen-Z-one - spoločné
chvály, zdieľanie, svedectvá

1.9. sobota
8:00

Raňajky

10:00

check out, odchod

Program je ešte v štádiu dolaďovania detailov preto je zmena programu vyhradená.
Zodpovední vedúci jednotlivých oblastí:
Skupinky, program na osobné stíšenia, večerné témy, semináre: Michal Kevický
Chvály: Heli Hlubocká
Rasing, Teen-Z-one: Slávka Trusiková
Detský program: Lenka Pelechová, Slávka Trusiková
Detské chvály: Ivan a Miška Malí
Prihlasovanie účastníkov, ubytovanie, strava, výlety: Jarmila a Marek Antalíkovci

DEREKOV PRÍBEH
OLYMPIÁDA
„Ako to len urobiť?“ - všimla som si raz Marca ako nad niečím dumá.
„Nad čím rozmýšľaš, Marco?“
„No rozmýšľal som, že teraz, keď už máme aj Menyho (škrečok), tak by sme mohli urobiť tú
škrečkovskú olympiádu. Doteraz, keď sme mali len Dereka, tak som nad tým nerozmýšľal, ale
pravdu povediac asi to bude trochu komplikované. Myslíš mami, že by sa nám podarilo nejako
naraz ich odštartovať?“
„Fíha, no budem musieť nad tým porozmýšľať.“
„Asi by sme potrebovali dve krabice do ktorých im dáme kolesá a keď v nich začnú behať, tak
ich odštartujeme, a bude to,“ - to sa už do nášho rozhovoru zapojila aj Sašenka.
„Lenže ako ich donútime aby behali, veď ony si behajú kedy chcú.“
„Viete čo? Nemusíme mať ani zvláštne krabice, stačí keď zostanú vo svojich klietkach a keď
zistíme, že jeden z nich behá, tak mu stopneme čas. Ale keďže nevieme dĺžku ich trasy, tak to
bude musieť byť olympiáda na výdrž.“
„Ako to myslíš, mami?“ - ozvali sa svorne deti.
„Myslím to tak, že kto z nich vydrží dlhšie behať v kolese, ten bude víťaz.“
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„Ale veď my chceme aby tu bolo aj nejaké obecenstvo, ako na normálnej olympiáde, a takto
by sa to predsa nedalo.“
„Ahá, no možno by sa to predsa len dalo. Zavoláte si teda nejaké obecenstvo a budete sa
chodiť pozerať na škrečkov, možno že sa niektorý z nich práve vtedy rozhodne trénovať“.
„No, to by sa možno dalo takto urobiť,“ - súhlasili deti a hneď aj plánovali, koho na tú
významnú udalosť pozvú.
Tešili sme sa, ale po dvoch dňoch sme zistili, že to predsa len nepôjde tak ľahko ako sme si to
predstavovali. Naši škrečkovia boli totižto najaktívnejší večer a v noci.
„To mi niekoho pripomína,“- hovorím deťom.
„A koho?“ - deti sú zvedavé.
„No vy by ste večer tiež najradšej behali a veľakrát sa nám s ocinkom zdá, že ste vtedy
najaktívnejší, a keď máte ísť spať, tak máte toľko toho na práci, že je niekedy naozaj náročné
dostať vás do postele.“
„Cha-cha-cha, chi-chi-chi,“ - reagovali deti zjavne si z toho nič nerobiac.
Keďže bol už večer, mne to pripomenulo koľko povinností máme ešte pred sebou, začala som
deti naháňať do večerných činností.
„Mami, musíme vyriešiť škrečkovskú olympiádu,“ - protestovali proti môjmu naháňaniu deti.
„Nie, nie, nie. To už dnes riešiť nebudeme,“ - vyhlásila som rozhodne a poslala som ich umyť
zuby.
“Zajtra vám poviem ako to urobíme“.
A vy milé deti sa výsledok dozviete v budúcom Informátore.
Vaša teta Danka

AKCIE
FUSION TÁBOR, 1. - 7. júla
Prosba o modlitby za Fusion tábor
Milí súrodenci,
pozývame vás do modlitieb a pôstov za Fusion tábor,
pretože nám ide najmä o zmenené životy!
Ďakujeme!
Darina Malá
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TÁBOR TEEN-Z-ONE A RAISING na jednom mieste, 13. - 19. augusta, Chata Fugelka
Ak máš od 13 do 20 rokov, s radosťou ťa pozývame na tohtoročný tínedžerský tábor. Čaká nás
skvelý čas, niektoré časti programu strávime ako Teen-Z-one a Raising spoločne, niektoré
oddelene, niektoré ešte v menších skupinkách. Budeme mať dobré témy, super hry, skvelé
rozhovory a tiež priestor na voľný čas (pingpong, volejbal, bazénik).
V prípade akýchkoľvek otázok sa pýtajte osobne Slávky alebo Táni Trusikovej, prípadne na emailovej adrese teenzone@bjbviera.sk alebo raising@bjbviera.sk.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScedncsBcOb7wIhU9lpjVZUy5HXR0xjWnMm_g4p
nj_d42EiOA/viewform
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POZVÁNKA:
Crescendo škola (13. - 17. augusta) je týždňová intenzívna
škola pre chváličov a modlitebníkov, ktorá sa bude konať
v Daddy´s Caffé v Prievidzi. Vyučovať budú vzácni manželia
Murray a Deborah Hiebertovci, ktorí vyše 20 rokov slúžili
v Dome modlitby v Kansas City a vychovali generácie
chváličov po duchovnej aj hudobnej stránke. Ich hlavným
posolstvom pripravujú Nevestu na druhý príchod Pána, preto
učia Cirkev, ako prakticky postaviť Božie Slovo do centra uctievania. Škola pozostáva z hutného
vyučovania, z praktických ukážok aj niekoľkohodinového tréningu pod vedením učiteľa a to
v sekciách podľa výberu alebo v plnej zostave hudobníkov, spevákov a modlitebníkov.
https://docs.google.com/forms/d/1mL8sOkOB18N31z5uL8N5vof_NsawHx2Sw39H7CqoRZw/vi
ewform?edit_requested=trueCrescendo
Crescendo konferencia (10. - 11. augusta) je ochutnávka školy pre širšie spektrum ľudí, ktorí
sa chcú prísť inšpirovať počas hutných prednášok alebo praktických ukážok bez možnosti
takého osobného tréningu ako v Crescendo škole. Crescendo konferencia nie je podmienkou
Crescendo školy a naopak.
https://docs.google.com/forms/d/1K9q5zxAjhmP4cYtDT5uuAf2iTv8tDdLvciU_l5Hw7U/viewform?edit_requested=true

PODPORA ĽUDÍ V SLUŽBE
Systém variabilných symbolov (VS) chápeme ako možnosť podporiť ľudí v službe nad rámec
našich desiatkov. V prípade finančnej účelovej podpory pre niektorého z týchto ľudí alebo
projektov môžete poukázať vašu podporu na zborový účet SK38 0900 0000 0001 7189 2437
s použitím daného VS:
Misia „To AllNationse.V.“
Lizardovci

110

Misia „Hofnung ohne
Grenzen“ - A. Barkoci

220

ŠHPK - Majerovci

115

BJB Viera -Sociálno-misijný
projekt - Ukrajina

888

VivaNetwork - U. Botting

125

Fusion Bratislava

222

KvM - S. Bocková

140

KvM - Jedlo pre bezdomovcov

333

KvM - M. Krajčí

145

Misijná stanica Prameň
v Jelke

444

YWAM - P.+E.Kremskí

270

BJB Viera - Videoslužba

777

Fusion - D. Malá

290

BJB Viera - Cesta muža

555

Naše manželstvo, n.o. E.Jankovičová

305

BJB Viera - Stavebný fond
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Termíny na júl a august 2018
9:30

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3,
Tomáš Majer, Miro Mišinec, Večera Pánova

01.07.2018

nedeľa

01.07. - 07. 07.

nedeľa - sobota

07.07.2018

sobota

08.07.2018

nedeľa

9:30

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3,
Miro Mišinec, Michal Kevický, krst

15.07.2018

nedeľa

9:30

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3
Peter Pelech, Tomáš Majer

22.07.2018

nedeľa

9:30

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3
Braňo Križan, Michal Kevický

29.07.2018

nedeľa

9:30

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3,
Miro Paško, Viktor Svetský

FUSION tábor
16:00 Zápas po FUSION tábore, ZŠ Tbiliská
17:45 Koncert po FUSION tábore, ZŠ Tbiliská

18:00 Večer modlitieb a chvál, Trnavská 67
05.08.2018

nedeľa

05.08. - 11.08.

nedeľa - sobota

12.08.2018

nedeľa

9:30

9:30

13.08. - 19.08. pondelok - nedeľa

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3,
Miro Paško, Michal Kevický, Večera Pánova
Misijný výjazd na Ukrajinu, Miro Mišinec
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3
Peter Pelech, Michal Kevický
Tábor Teen-Z-one a Raising, Chata Fugelka

19.08.2018

nedeľa

9:30

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3
Michal Kevický, Zlatko Baláž

26.08.2018

nedeľa

9:30

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3
Braňo Križan, Miro Mišinec

18:00 Večer modlitieb a chvál, Trnavská 67
28.08. - 01.09.

utorok - sobota

02.09.2018

nedeľa

Zborový tábor, Hotel Remata, Ráztočno
9:30

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3
Daniel Ciho, Michal Kevický
N
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