
Milí bratia a sestry,  

 

na DKDZ aj KDZ sme sa v krátkosti venovali aj podnetu skupiny bratov a sestier, ktorí prišli s ideou Domu 

seniorov, ktorý by BJB mohla postaviť a prevádzkovať v Bernolákove.  

KDZ poverila Radu, aby urobila prieskum v zboroch s cieľom zistiť, koľko zborov víta a podporuje takúto 

myšlienku. Druhou otázkou bolo, koľko zborov súhlasí s tým, aby naše pozemky za modlitebňou v 

Bernolákove (cca 1,5 ha) boli preklasifikované v územnom pláne na občiansku vybavenosť.  

 

Ospravedlňujeme sa, že odpovedáme až po niekoľkých mesiacoch. Prieskum sa podarilo urobiť v dobrom 

čase, ale počas leta komunikácia medzi Radou a iniciatívou uviazla a až v týchto dňoch sa nám podarilo 

pohnúť ďalej. 

 

Výsledky prieskumu sú takéto: približne 2/3 zborov (a delegátov zborov) podporuje aj ideu Domu seniorov, 

aj zmenu územného plánu.  

Viacerí z tej 1/3, ktorí nepodporili túto ideu ani zmenu územného plánu to odôvodnili nedostatočnou 

pripravenosťou a potrebou kvalitnejšej prípravy podkladov, príp. to vidia ako regionálnu iniciatívu, do ktorej 

sa oni nevedia zapojiť. 

Po následnej osobnej návšteve obecného úradu v Bernolákove sme však zistili, že zmena územného plánu v 

najbližších mesiacoch nie je možná, starý územný plán je "uzavretý", obec intenzívne pracuje na 

dopracovaní regulatív a pravidiel, aby v roku 2019 mohla začať prípravu a obstarávanie nového územného 

plánu. V ňom by mohli zohľadniť aj žiadosť o zmenu charakteru našich pozemkov (z Individuálnej bytovej 

výstavby na Občiansku vybavenosť). 

 

Po dohode s bratmi a sestrami z iniciatívy chceme pozvať všetkých záujemcov o ďalšiu diskusiu a 

modlitby za túto víziu  

v nedeľu 14.10.2018 do Bernolákova. Stretnutie v zhromaždení začne o 15:00 a očakávame trvanie cca 

2-3 hodiny.  

 

Prosíme o posunutie tejto pozvánky všetkým, ktorých by takéto stretnutie mohlo zaujímať.  

Ak môžete, príďte, aby sme spolu hľadali Božiu cestu vpred.  

Ak nemôžete prísť, modlite sa, aby sme aj v tejto veci postupovali ako dobrí správcovia nám zverených 

pokladov.  

 

Ešte raz sa ospravedlňujeme za dlhšiu odmlku a tešíme sa na stretnutie! 

 

 

 

 

Za Radu BJB v SR, 

Ben Uhrin 

 


