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SEPTEMBER 2018 

 

ÚVODNÍK 

PRAMENNÁ BRÁNA 

Tretia kapitola knihy Nehemiáš opisuje obnovu hradieb a brán zničeného Jeruzalema 

v dôsledku hriechu a neposlušnosti Božieho ľudu. Zborené hradby sú obrazom absencie 

jasných hraníc voči čomukoľvek, čo by mohlo ohroziť Boží život v nás a naše povolanie Božích 

detí. Nuž a spálené brány symbolizujú neschopnosť nevpustiť nič, čo chce ničiť a zároveň slabú 

otvorenosť veciam, ktoré môžu byť pre nás a našich blížnych bohatým prameňom radosti, 

pokoja, spoločenstva a rastu.  

Pramenná (alebo aj Studničná) brána, na ktorú sa v tomto úvodníku pozrieme, tiež poukazuje 

na konkrétnu oblasť v našom živote, ktorá možno potrebuje obnovu:  

A Studničnú bránu opravoval Šallúm, syn Kol-chozeho, knieža okresu Micpy. Ten ju vystavil 

a pokryl ju a postavil jej vráta s jej zámkami a s jej závorami i múr rybníka Šelacha pri 

záhrade kráľovej a až po schody, ktoré zostupujú z mesta Dávidovho. (Nehemiáš 3,15) 

Táto brána sa nachádzala v juhovýchodnej časti Jeruzalema v blízkosti jazera Siloe. Práve tu 

prebiehala oslava sviatku stánkov (pripomienka 40-ročného putovania po púšti, ale aj oslava 

zberu úrody), pri ktorej kňaz obetoval vodu z prameňa Gíchon a ľudia pri tom spievali slová 

Izaiáša 12,3: „S radosťou budete čerpať vodu z prameňa spasenia...“ Práve tu zrejme stál Pán 

Ježiš, keď volal: „Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a napije sa...!“ (J 7,37-39) 

Táto brána jasne ukazuje na našu schopnosť a úroveň toho ako (a či vôbec) čerpáme (a 

pijeme) z prameňa vôd Ducha Svätého. 

Znovu je veľmi zaujímavé všimnúť si význam hebr. mien, ktoré sú v súvislosti s obnovou tejto 

brány spomenuté:  Šalun z hebr. kmeňa ŠLH znamená: kľudný, mať kľud, byť spokojný. Meno 

Kol-choze sa skladá z dvoch slov a doslovne by sme by sme ho preložili ako vše-vidiaci. Meno 

mesta Micpa má tieto významy: strážna veža, rozhľadňa, miesto očakávania. A ešte je tu meno 

rybníka Šelach - alebo Siloe a to znamená: poslanie, vyslanie, uchopenie.  

Aj toto všetko nás jasne odkazuje na dielo Ducha Svätého v živote veriaceho. Duch Svätý 

skúma a vidí všetko (1K 2,10) a odhaľuje dokonca aj náš hriech, vovádza nás do všetkej 

pravdy, je nám Radcom a rozlieva Boží pokoj v našom vnútri (J 14,16-17.26-27; 15,26; 16,7-
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14). Duch svätý obnovuje 

našu bdelosť (R 8,26) 

a schopnosť vnímať 

a porozumieť Božiemu 

povolaniu (napr. Sk 8,29; 

10,19; 11,12;  13,2-4).  

Táto Pramenná brána 

predstavuje doslova naše 

vchádzanie - ku prameňu 

Ducha Svätého, 

a vychádzanie - chodenie 

v zmocnení Duchom 

Svätým. Ako sme na tom 

my?  Chodíme denne 

k tomuto nášmu 

jedinému prameňu? 

Pijeme z Neho? Ako 

zakúšame toto jedinečné 

dielo a pôsobenie Ducha 

Svätého v našom živote?  

Možno práve teraz na začiatku školského roka je úplne strategické nanovo sa otvoriť Duchu 

Svätému a obnoviť tie aktivity v našom živote, ktoré Duchu Svätému vytvárajú priestor, aby 

v nás mohol čo najviac pôsobiť. 

A neopíjajte sa vínom, v ktorom je prostopaš, ale buďte plnení Duchom hovoriac si navzájom 

žalmami a hymnami a duchovnými piesňami spievajúc a hudúc vo svojom srdci Pánovi, 

ďakujúc vždycky za všetko v mene nášho Pána Ježiša Krista Bohu a Otcovi, podriaďujúc sa 

jedni druhým v bázni Božej. (Efezanom 5,18-21) 

Michal Kevický 

SVEDECTVO 

Drahí priatelia, 

čas, ktorý je a ktorý prichádza je ešte stále časom milosti a nádeje a rokom milosti 

Hospodinovej, ktorá prepúšťa zajatých, uzdravuje skrušených, väzňom otvára žaláre, 

pokorným sa môže ešte zvestovať evanjelium. (Izaiáš 61, 1-2) 

Toľko rokov som si myslel, že sa ma to celkom netýka a všímal som si iba to, že je nad nami 

milosť Pánova a ostatné je o iných. Na ceste s Bohom, ktorú som nastúpil pred 25 rokmi som 

už aj veľa zabudol, čo som hovoril Bohu, čo On hovoril mne, ale On nezabudol.  
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Po rokoch, keď si na to oddelím čas, občas poupratujem v sebe, ale len nedávno mi svitlo, že 

v mojom srdci mám niekoľko ľudí, ktorí sú v mojom zajatí - ľudia, na ktorých mám ťažké srdce. 

Slovo o prepúšťaní zajatých zrazu ožilo v mojom srdci a prišiel rok milosti pre mňa, ale aj pre 

tých, ktorých som tak dlho držal v zajatí svojej spravodlivosti.  

Ako som to tak mohol? A ešte k tomu tak dlho? Neskoro mi to svitlo, iba dnes prišla milosť až 

ku mne, aby som to uvidel tak, že mám väzňov vo svojom srdci. Dnes je deň vyslobodenia aj 

pre mňa, som prepustený zo služby justície a môžem slobodne vykročiť a hľadať nové 

povolanie, povolanie milovať. Bol som vo väzení, tak viem ako to tam je. Bol som tam 20 dní, 

za ktoré ďakujem Bohu, pretože som sa obrátil a prežil aj vyslobodenie, uzdravenie, prijatie, 

odpustenie hriechov.  

Za tých 25 rokov som zabudol na mnohé, ktoré bolo ešte predtým. To, že aj predtým bol Boh 

pri mne a aj dnes je, stále to je On, ten istý, krásny, nádherný, milujúci, milosrdný. Nie, On sa 

nezmenil, ale ja áno. Z väzenia sa obyčajne vracajú domov tam, kde nesúdia, medzi svojich ak 

ich človek má. Domov, kde je bezpečie a prijatie, kde je hriech prikrytý milosťou. To je 

pozemský domov, ale ten skutočný, ktorý láme putá, teší, uzdravuje, obväzuje, je u Pána 

Ježiša, ktorý to všetko dáva. Poďme to spoločne vyhlásiť, amnestiu pre všetkých väzňov, 

skrušených srdcom, zajatým vyhlásiť slobodu, vyhlásiť, že je stále ešte rok milosti nad nami 

všetkými. 

S láskou Oto Šipoš, Jelka 

DEREKOV PRÍBEH 

VÍŤAZ 

„Mami, to je na neuverenie“ - Sašenka bola smutná, pretože Meny sa vôbec nesnažil. 
Kedykoľvek sme z chodby začuli škrípanie, už sme tam bežali, ale v koliesku bol stále iba Derek. 

„No, čo sa dá robiť, kvôli tomu že sa Menymu nechce do kolieska, budeme musieť ako víťaza 
vyhlásiť Dereka.“ - zmierovali sme sa s realitou.  

„To by ale nebolo spravodlivé, keďže máme iba jedného súťažiaceho, tak sa nemôže konať 
žiadna Olympiáda“ 

„Myslím, že máš pravdu, musíme deťom oznámiť, že Olympiáda sa nekonala.“ 

A tak, zmierení s touto skutočnosťou, chodili sme sa večer pozerať na Dereka ako si behá 
v koliesku, zatiaľ čo Meny vyspáva. Je pravda, že Derek zvykol byť v koliesku aj päť minút, ale 
behal z toho - no, neviem, neviem či polovicu času. Keďže už má svoj vek, tak si chvíľu pobehá, 
potom si postojí, poobzerá sa, a potom si zase chvíľu pobehá. Skrátka, robí to celkom ležérne.  

Až raz ráno...  

Sašenka zostala doma, lebo bola trochu chorá. Chystala som práve raňajky, keď som začula jej 
radostné zvolanie: „Maminka, Meny je v koliesku, rýchlo zober stopky!“                                                           
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A poviem vám, Meny behal nepretržite asi päť minút, takže sme ho vyhlásili za víťaza našej 
škrečkovskej Olympiády. Ako môžete sami vidieť, Sašenka mu vyrobila aj krásnu medailu. 
A viete milé deti, čo nám hovorí o behaní Božie Slovo? Môžete si to prečítať v 1 Kor. 9, 24-27. 

Vaša teta Danka 

 

AKCIE 

TÁBOR SENIOROV, 11. - 15. septembra 2018  

 

Srdečne pozývame staršiu generáciu, bratov a sestry 

na konferenciu seniorov BJB Slovenska a Čiech 

(16. tábor seniorov), 

ktorá sa bude konať v dňoch 11. - 15. septembra 2018 (utorok - sobota) 

v Chate Račková, v Račkovej doline. 

 

Téma: Bdelosť kresťana (fyzická a duchovná prevencia) - Kol  1, 21-23 

 

Prihlášky zasielajte Anne Trnavskej, správkyni chaty: 

044 52 93 292, 0903 501 852, info@rackova.sk 
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Cena: 

Za celý pobyt od utorka 

obeda do soboty obeda: 

Izby po rekonštrukcii 2. 

post. - 80 € za osobu 

Izby po rekonštrukcii 4. 

post. - 70 € za osobu 

Izby turistické - 60 € za 

osobu 

 

 

DOBRODRUŽSTVO S OTCOM, 14. - 16. septembra 2018 

Pozývame vás na nezabudnuteľný víkend v prírode pre otca s dcérou na strednom Slovensku 

v termíne od 14. do 16. septembra 2018. 

- špeciálny čas pre otca a jeho dcéru vo veku 12-14 rokov 

- dobrodružstvo, napätie, spolupráca aj zábava 

- nové podnety a výzvy 

- lepšie porozumenie otcovstvu 

- hlbšie poznanie Boha ako Otca 

 

Možno budete prekvapení, keď 

zistíte, že sú oblasti a situácie, 

v ktorých vás vaša dcéra naozaj 

obdivuje. Dajte jej k tomu príležitosť! 

Cena spolu pre oboch: 120 € 

(ubytovanie, strava, aktivity, výstupy) 

Informácie a prihlásenie na adrese: 

dobrosotcom@gmail.com alebo 

telefón 0903 722 439 (Vlado Sochor) 
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NÁVŠTEVA ZSS SAMARITÁN, 27. septembra 2018 

V  septembri znova pripravujeme celodennú návštevu spojenú so službou do ZSS Samaritán - 

Tekovské Lužany. Ak dá Pán zdravia a života, plánujeme ju uskutočniť vo štvrtok 27. 

septembra 2018. 

Stretneme sa o 7:45 hod. na parkovisku cintorín Ružinov - Vrakuňa. Odchod je o 8:00 hod. 

Predpokladaný príchod je o 18:00 hod. znova na parkovisko cintorín Ružinov - Vrakuňa. 

Predpokladaná cena dopravy vrátane obeda je 10 €.  Obed je spoločný v reštaurácii.  

Téma našej služby  je evanjelizačná, teda radostná so spevom.     

Do zariadenia Samaritán by uvítali, keby sme im znova doniesli posteľnú bielizeň, paplóny, 

vankúše, uteráky, kuchynské utierky a ďalšie veci do kuchyne, ale aj knižky, vlny a pod. Radi by 

sme im doniesli aj niečo napečené, tak prosíme sestry, keby ste na to nezabudli. 

Tejto návštevy sa môžu zúčastniť aj bratia a sestry, ktorí nenavštevujú senior klub. Ak má 

niekto záujem, môže sa k nám pridať. Ste všetci srdečne vítaní! 

Prosíme všetkých, ktorí sa chcú tejto akcie zúčastniť, aby sa do 15. septembra prihlásili 

sestrám z prípravného výboru senior klubu v jednotlivých zboroch, príp. mi napísali na moju 

mailovú adresu makovini.jana@gmail.com alebo zavolali na 02/45242592 alebo 0903 752 974.  

Prosím, keby ste mysleli na túto službu na svojich modlitbách.  

Ďakujem, 

Jana Makovíni  

BESIEDKA 

NOVÉ DETI V JASLIČKÁCH A BESIEDKE 

Tešíme sa, že sa naša zborová rodina rozrastá. Ak ste v našom zbore noví, alebo ak vám počas 

uplynulého školského roka pribudol do rodiny nový prírastok, dajte nám o tom vedieť na 

adresu eva.majerova@yahoo.com a vaše detičky radi zapojíme do chodu našej besiedky či 

jasličiek. 

 

HĽADÁME NOVÝCH UČITEĽOV  

Už mame mnohých skvelých učiteľov, ale ešte stále potrebujeme ďalších. Ak vás Boh volá do 
tejto služby (alebo o niekom viete), prosím, dajte nám vedieť čo najskôr, inak budú niektoré 
skupiny fungovať tak, že každý štvrtý týždeň budú deti na veľkom zhromaždení.  
 
Ak budete mať podnety ohľadom besiedky, kedykoľvek sa môžete obrátiť na Evku Majerovú 
<eva.majerova@yahoo.com> alebo na Lenku Pelechovú <lenka_pelechova@yahoo.com>.  
 
  

mailto:janamako@centrum.sk
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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 All Nations e.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 
9999 

 

Jednotlivé služby si v najbližších číslach predstavíme bližšie. 

 

Tomáš a Eva Majerovci - 115 

Obaja už cca 15 rokov pracujeme v kresťanskej misijnej organizácii Hlas pre Krista, ktorá je 

slovenskou pobočkou celosvetovej misijnej organizácie Campus Crusade for Christ. Pracujeme 

so stredoškolskými a vysokoškolskými študentmi, pretože veríme, že v tomto veku sú mladí 

ľudia otvorení, túžia po niečom hlbšom v živote a majú množstvo otázok o Bohu a  o zmysle 

života, na ktoré im, žiaľ, nemá kto odpovedať. Hlavným zameraním Hlasu pre Krista je 

evanjelizácia. Tou to však nekončí. Veľký dôraz kladieme na učeníctvo, aby sa študenti, ktorí sa 

obrátia, zakorenili vo viere, rástli a dokázali odovzdávať ďalším to, čo sami dostali. Hneď po 

obrátení sa ich snažíme zapojiť do služby ako „dobrovoľníkov“, aby sa naučili slúžiť Pánovi 

a aby videli, že Boh môže aj ich použiť pri rozširovaní svojho kráľovstva. Viac sa o našej činnosti 

dozviete na webstránkach www.focustudent.sk; informácie o evanjelizačných letných 

táboroch nájdete nawww.speakout.sk. Mladým hľadajúcim ľuďom môžete odporučiť našu 

stránku pre hľadajúcich www.everystudent.sk.    
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TTeerrmmíínnyy  nnaa  sseepptteemmbbeerr  22001188  

09.09.2018 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Miro Paško, Michal Kevický  

16.09.2018 nedeľa  Nedeľné spoločenstvo zboru NEBUDE 

23.09.2018 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3 
Daniel Ciho, Peťo Málach, Paul Dakin 

30.09.2018 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3 
Andrej Uhrín, Samo Lacho 

  18:00 Večer modlitieb a chvál, Trnavská 67 
  

 

 

N 
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