
 

 

DECEMBER 2018 

 

ÚVODNÍK 

POVIEŠ ÁNO? 

Matúš 1:18 S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená 

s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. 19 Jej muž Jozef bol 

však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hanbe. Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť. 20 

Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávida, neboj sa 

prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. 21 Porodí syna a dáš 

mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov. 22 Toto všetko sa stalo, aby sa 

splnilo, čo Pán povedal prostredníctvom proroka: 23 Hľa, panna počne a porodí syna a dajú 

mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami. 24 Keď Jozef precitol zo spánku, 

urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. 25 Nepoznal ju však, kým 

neporodila syna, ktorému dal meno Ježiš.  

Rok čo rok ma fascinuje v tomto príbehu to „ÁNO“ Márie a Jozefa.  

Jeden obyčajný muž a žena. Jeden Boh. A jedno pozvanie stať sa rodičmi. Stať sa otcom 

a matkou. Avšak nielen svojho dieťaťa a nie za obyčajných okolností.  

Pre obidvoch to bolo áno odmietnutiu, prenasledovaniu a bolesti. Bolo to áno viery 

a spoľahnutia sa len na Boha. Bolo to áno zodpovednosti za niekoho a niečo Božie. Bolo to 

rodičovské áno.  

Rok čo rok počas Vianoc čítame tento príbeh a vidíme ho zobrazený a prerozprávaný toľkými 

spôsobmi! Rok čo rok si môžeme pripomínať, že Božie deti a veci sa rodia práve takto. Boh 

príde k obyčajným ľuďom s neobyčajným povolaním. Hľadá niekoho, komu by mohol zveriť 

niečo/niekoho, na čom mu tak veľmi záleží. 

Dnes je to o obyčajných ľuďoch ako som ja alebo ty. Je to ten istý Boh. A je tu jedno pozvanie 

byť rodičmi. Prevziať, či ďalej niesť zodpovednosť za niekoho/niečo Božie na zemi. 

A možno sme na tom presne ako Jozef s Máriou. Máme svoje dôvody prečo povedať nie; 

prečo sa na to necítime; prečo je niekto iný vhodnejší; prečo by nám to sťažilo a znepríjemnilo 

život; prečo si na to netrúfame; prečo sa toho bojíme a  podvedome pred tým utekáme... 



 

Verím, že ako vtedy, tak aj dnes anjeli intervenujú a Svätý Duch sa snaží osloviť nás, aby sme 

povedali tiež áno a prevzali zodpovednosť, rodičovskú zodpovednosť. Možno ti Boh chce zveriť 

jedného človeka, možno ti ich zveruje viacerých. Možno je to služba, obdarovanie. Možno len 

vidíš dieru v nejakom Božom múre, ktorú nemá kto opraviť... 

Keď budeš tento rok spievať Tichú noc, alebo ju len niekde z pozadia počuť, pouvažuj nad tým. 

Možno práve ty si Máriou alebo Jozefom a tohtoročné Vianoce ťa navštívi a osloví Boh. A ty 

Mu či prvý alebo x-tý raz povieš áno. Rodičovské áno. 

Prajem vám požehnané vianočné sviatky a vykročenie do Božích vecí v novom roku. 

Michal Kevický 

KONCERTY

2.12.2018 - 17.00 - YOUNG 

Continentals - Kinosála Domu 

odborov (Istropolis) 

 

12.12.2018 - 19.00 - Slovenská 
filharmónia, Vianočný koncert - 
rekonštrukcia Zrunekovej Omše 
č.2, premiéra - Komorný orchester 
Bohdana Warchala a Bratislava 
Vocal Consort 

 

17.12.2018 - 18.30 - Gospel Café 

na Karloveskej 32 uvedie THE 

HOPE GOSPEL SINGERS AND BAND 

Vianočný koncert 

 

Vianočný benefičný koncert - Integra 

účinkuje súbor Solamente Naturali 

Vianočná hudba 18. - 19. storočia zo Slovenska 

11. 12. 2018 - 18:30 

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca



 

MIMOZBOROVÉ AKCIE 

 

Mesiánska konferencia s rabínom Richardom Harvey 

Téma: Izrael a cirkev - vzťah a budúcnosť 

Daddy´s café, Námestie slobody 20, Prievidza  

štvrtok 6.12.2018 

9:30 - 17:00 

 

Srdečne vás pozývame na 

predvianočné stretnutie žien Aglow, 

na ktoré je každá pozvaná posilniť 

svoje srdce a prijať povzbudenie. 

QUO VADIS Hurbanovo nám. 1 

7. 12. 2018 - 17:00 

Slovo: Rút Krajčiová 

Chvály: Mária Wiesnerová 

 

BESIEDKA V DECEMBRI 

2.12. a 9.12. bude besiedka v štandardnom režime. Rodičia, prosíme, priveďte ráno VŠETKY 
deti do klavírnej miestnosti (aj tie, čo majú besiedku potom na Trnavskej). Tieto dve nedele 
budú počas chvál nacvičovať piesne spolu s Heli Hlubockou a Braňom Kráľom. 

16.12. bude vianočné mládežnícke zhromko (organizuje TeenZone), ktoré ale bude určené aj 
pre deti besiedok, teda sa ho zúčastníme všetci. Deti prispejú k oslave tým, že zaspievajú 
jednu-dve piesne. 

23.12. a 30.12. besiedka NEBUDE - deti ostanú s rodičmi na zhromaždení.  

6.1. bude besiedka opäť v štandardnom režime. 

  

Ďakujeme, 

za besiedku Evka a Lenka 

 



 

SENIOR KLUB 

V decembri senior klub nebude. Ak dá Pán zdravia a života, stretneme sa v novom roku 2019, 

posledný štvrtok v januári, teda 31. januára 2019 o 10:00 hod. na Súľovskej. Tému určíme 

dodatočne. 

Prajeme požehnaný adventný čas v očakávaní príchodu nášho drahého Spasiteľa. 

V láske Kristovej. 

Jana Makovíni 

ZBOROVÝ SILVESTER 

Drahí súrodenci, 

srdečne vás pozývame na zborový 

Silvester, ktorý sa uskutočni 

31.12.2018 od 19:00 v priestoroch 

nášho zboru na Trnavskej ceste 67. 

Poďme stráviť spoločný požehnaný 

čas prelomu rokov v kruhu 

súrodencov. 

Miro Pír 

 

Účasť nahláste u mňa osobne alebo na týchto kontaktoch: 

telefón: 0905 303 788   email: miroslavpir@gmail.com  Messenger: Miroslav Pír 

VIANOČNÝ BAZÁR 

Milí bratia a sestry, už tretí rok vás pozývame na 
vianočný bazár, ktorý sa uskutoční každú adventnú 
nedeľu po zhromaždení.  

V ponuke sú adventné vence, pohľadnice, darčekové 
tašky, mydielka, koláčiky, zaváraninky a iné drobnosti, 
ktorými môžete potešiť svojich blízkych. 

Celý výťažok z predaja bude venovaný práci a deťom 
z Ukrajiny.  

Andrejka, Alena, Bibi,Vanda, Jarka, Ivana, Miška  



 

PODPORA ĽUDÍ V SLUŽBE 

Systém variabilných symbolov 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 

príslušného variabilného symbolu: 

Misia To All Nations - Paul a Tamara 
Lizardovci 

110 

 

Misia Hofnung ohne Grenzen - 
Alexander Barkoci 

220 

ŠHPK - Tomáš a Eva Majerovci 115 
 

Fusion Bratislava 222 

VivaNetwork - Ursy Botting 125  Fusion - Darina Malá 290 

KvM - Sabina Bocková 140 
 

Misijná stanica Prameň v Jelke 444 

KvM - Jedlo pre bezdomovcov 333 
 

BJB Viera  - Cesta muža 555 

Naše manželstvo, n.o. - Ester 
Jankovičová 

305 
 

BJB Viera - Videoslužba 777 

BJB Viera - príspevok na mzdu Mira 
Mišinca 

310 

 

BJB Viera - Sociálno-misijný projekt 
- Ukrajina 

888 

BJB Viera - Stavebný fond 9999 

 

Darina Malá - 290 

Od júla 2012 pracujem v Tréningovom centre Kompas (www.tckompas.sk), konkrétne v rámci 

národného Fusion tímu, ktorý je zodpovedný za rozširovanie tejto služby na Slovensku. Fusion 

je nástroj na oslovenie mladých neveriacich tínedžerov prostredníctvom siete evanjelizačných 

pop-rockových spevokolov a iných foriem umenia.  

Našou víziou je byť súčasťou Božieho hnutia medzi mladou generáciou na Slovensku. Túžime, 

aby mladí nachádzali svoj duchovný domov v lokálnych cirkevných spoločenstvách a odtiaľ sa 

podieľali na premieňaní spoločnosti. To znamená, že Fusion sa stáva aktivitou konkrétneho 

miestneho zboru, a my pomáhame zaškoliť dobrovoľníkov zapojených v tejto práci. 

Momentálne bývam v Bratislave, kde vypomáham v našom lokálnom Fusion Bratislava, 

vediem dievčenské skupinky, vypomáham v tíme chváličov. 

  



 

  
 

  

  

  

  

TTeerrmmíínnyy  nnaa  ddeecceemmbbeerr  22001188  

02.12.2018 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Peter Pelech, Tomáš Majer; Večera Pánova 

09.12.2018 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Michal Kevický, Michal Kevický 

  17:30 Zborové modlitby, Trnavská cesta 67 

16.12.2018 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Miro Mišinec, Miro Mišinec; Vianočné 
mládežnícke zhromaždenie 

23.12.2018 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Braňo Križan, Miro Mišinec 

  17:30 Zborové modlitby, Trnavská cesta 67 

30.12.2018 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Miro Paško, Michal Kevický 

  18:00 Večer modlitieb a chvál, Trnavská 67 

31.12.2018 pondelok 19:00 Zborový Silvester, Miro Pír 

06.01.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Miro Mišinec, Michal Kevický; Večera Pánova 
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