JANUÁR 2019
ÚVODNÍK
AKÉ ÚŽASNÉ POZVANIE A UISTENIE NA TENTO ROK!
Absolútne neohraničené zasľúbenie pre modlitbu, duchovný hlad
a túžbu po Bohu! Možno už pri prvom pohľade tušíme, že tu asi nie je
reč len o našich bežných potrebách a okolnostiach života. Koniec koncov
ohľadom našich potrieb nás Pán ubezpečuje, že náš nebeský Otec o nich
veľmi dobre vie. Nemusíme - a ako Božie deti ani nemáme - byť
ustarostení. Aj apoštol Pavel hovorí, že všetky svoje potreby máme
predkladať Bohu rovno aj s ďakovaním. Láskou a starostlivosťou nášho
Otca si môžeme byť istí a doslova sa v Ňom môžeme (máme) vždy
radovať.
V týchto Pánových slovách čelíme Jeho pozvaniu do toho, čo má pre nás
On, do toho, čo chce robiť On a do toho kým je On.

Proste
a dostanete,
hľadajte
a nájdete,
klopte
a otvorí
sa vám.
(Matúš 7,7)

O modlitbe sme už ale počuli tak veľa. Dokonca sú o tom napísané celé
knihy. Počuli sme už toľko svedectiev o vypočutých modlitbách. Niektoré sa dokonca stali
námetom pre filmy a dokumenty. Vypočuté modlitby sprevádzajú
mnohých, ktorí sa rozhodli nasledovať Božie povolanie. Ich
rozprávania a príbehy sú v dnešnej dobe internetu a sociálnych sietí
takmer všade okolo.
Napriek tomu je to celkom niečo iné vykročiť týmito prastarými
chodníkmi viery osobne. Skúsenosť duchovného hladu, vzrušeného
očakávania na Boha alebo modlitba viery sa hádam ani nedá opísať.
To treba zažiť.
Na začiatku tohto roka si aj ja pripomínam svoje zážitky, kedy
modlitba pre mňa bola neopísateľným dobrodružstvom. Po 25
rokoch som sa vrátil na tie poľné cesty za našou dedinou, kde som
vyrástol a kde som po mojom obrátení chodil hľadať Boha. Nuž
a v mojom životnom príbehu je práve Bratislava pre mňa mestom,
kde som sa ako študent teológie učil klopať a s mnohými inými sme
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celé hodiny strávili túžobným volaním po tom, aby Pán Boh otvoril mnohé dvere. Dnes
neľutujem ani sekundu času, ktorý som tomu venoval a znovu chcem mať to isté horúce srdce.
Lebo Boh sa nezmenil a ani toto Jeho zasľúbenie z Matúša 7,7 sa nezmenilo. Verím, že
odpovede na niektoré prosby (ktoré sme už možno aj prestali čakať) ešte len prídu, niektoré
veci, ktoré sme hľadali (a možno sme už časom aj prestali) nájdeme a niektoré dvere (na ktoré
sme možno už aj prestali klopať) nám Boh otvorí.
A tiež verím, že je čas o niektoré veci začať prosiť, niektoré veci hľadať a na niektoré dvere
klopať. Prečo? Lebo inak sa nestanú, nenájdeme ich a neuvidíme otvorené dvere, na ktoré
sme ani len nezaklopali.
Tak nám všetkým žehnám do tohto roka Božiu perspektívu, rozoznanie toho, čo má pre nás On
a aký je; a tiež odvahu a horlivosť za tým všetkým vo viere vykročiť.
Michal Kevický

POZDRAV OD LIZARDOVCOV
Milí bratia a sestry v zbore Viera!
Srdečne vás pozdravujeme a touto cestou chceme
poďakovať za modlitby a vašu štedrú finančnú
podporu. Veľmi si to vážime.
V Camarme bývame už 5 mesiacov, pomaly si
zvykáme, aj keď naše deti si tento raz navykli na
nove prostredie skôr ako my :)
MECO
má 13 500 obyvateľov a nemá žiadny kresťanský
zbor. V obci bývajú viaceré peruánske rodiny. Tri
z nich, hlavne manželky, prejavili záujem o štúdium
Božieho slova a prehĺbenie viery. Prosíme
o modlitby za Javiera a Rosario, Daniela a Rosu,
Manuela a Rocío a ich deti. Zvlášť za Javiera a Rosario. Po ich rozhodnutí nasledovať Boha
zažívajú mnohé boje.
CAMP & SPOTLIGHT
Každé utorkové popoludnie sa stretávame v Mecu na konverzáciu v angličtine (Spotlight).
Chodí tam asi 8 ľudí, sú to Španieli s vyšším vzdelaním, ktorí si chcú zlepšiť angličtinu. Naši
tímoví spolupracovníci sú Peter (Anglicko) a Naomi (USA), takže záujemcovia majú veľmi
dobrých učiteľov. Každý utorok rozprávame na určitú tému, napríklad Halloween, Black Friday,
jedlo, Vianoce a iné. Medzi témou a témou máme príležitosť hovoriť o našej viere v Boha
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celkom prirodzeným spôsobom. Niektorí z našich
priateľov zo Spotlight sa v októbri zúčastnili na
anglickom tábore. Bol to intenzívny víkend
v angličtine. Na konci tohoto kurzu sme im ponúkli
Nový zákon a pozvali na kurz Alpha, ktorý začína
v januári. Isabel prišla aj s rodinkou na jeden deň,
ale zostala až do konca. Povedala nám minulý
týždeň, že číta Bibliu, aj keď v Boha neverí. K tomu
však dodala: "ale kto vie?"
VĎAKYVZDANIE
Spoločné jedlo je niečo, čo v Španielsku spája ľudí a buduje vzťahy. Pred týždňom sme Peter,
Naomi a my (Paul a Tamara) zorganizovali akciu americkej verzie vďakyvzdania, na ktorú sme
pozvali našich priateľov z dvoch skupín Spotlight (anglická konverzácia). Peter porozprával
príbeh o tom, ako historický Deň vďakyvzdania začal a potom sme mali príležitosť vyjadriť
vďaku za niečo, čo sa udialo v tomto roku. Ďakujeme Bohu za dobré rozhovory a budujúce sa
vzťahy.
RODINKA
Daniel mal posledné štyri mesiace zdravotné problémy a prešiel viacerými vyšetreniami, ktoré
vyšli negatívne, vďaka Bohu. Paul Jr. sa osamostatnil, žije v Parle (Madrid), pracuje ako
hudobník, je spokojný, verný Bohu a finančne nezávislý. Najlepšia priateľka Sary sa volá tiež
Sara a dokonca sedia spolu v triede. Sara má trochu problémy s niektorými predmetmi v škole,
lebo počas roka sa v Kostarike učila v inom školskom systéme. Ale postupne sa vyrovnáva,
zvyká si a je spokojná.
ALCALÁ DE HENARES
Je mesto vzdialené šesť kilometrov. Hneď v centre
sa nachádza jedno kresťanské združenie,
(CAMINA), ktoré vedie náš zbor. Usporadúva
rôzne evanjelizačné aktivity pre mužov, ženy,
deti, aj tínedžerov. Každú stredu Tamara
spolupracuje v biblickom klube pre deti z okolia
vo veku od 7 do 12 rokov. Krásna príležitosť učiť
Bibliu deti, ktoré by inak nemali príležitosť o Bohu
osobne počuť.
Ako rodinka sme prešli cez náročné finančné obdobie a chceme sa poďakovať všetkým, ktorí
nás prakticky sprevádzali v posledných mesiacoch.
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V novom roku (tak ako aj v Kostarike) budeme venovať 30% času misijnej mobilizácií ľudí
z Latinskej Ameriky. To pre Paula znamená dve cesty do Strednej Ameriky do roka. V januári
2019 cestuje do Kostariky, Guatemaly a USA. Prosíme o modlitby, vedenie a Božiu ochranu.
Ďakujeme.
Chceme vám zapriať požehnané Vianoce a novú radosť
z narodenia Pána Ježiša. On je ten zdroj pravej radosti
a nádeje. Pri odchode Tamarkinej maminky sme si to ešte
viac uvedomili. Napriek bolesti zo straty, máme pevnú
nádej, že sa opäť stretneme, v láskavej Božej prítomnosti.
Chváľte Hospodina, všetky národy, oslavujete Ho všetci
ľudia, lebo je nesmierne milosrdenstvo voči nám a vernosť
Hospodina až naveky! Haleluja! (Žalm 117)

Na fotke z decembra je Paul s dominikánskymi deťmi
(Misión urbana): Program a darčeky pre núdzne rodinky
v Madride.
Paul, Tamara, Paul, Daniel a Sara

BRATISLAVA SPIEVA GOSPEL 2018

V dňoch 8. a 9.12.2018 sme odspievali a odohrali dva adventné koncerty, ktoré sa vďaka Bohu
podarilo vypredať do posledného lístka. Sme vďační Pánu Bohu za to, že sa postavil za náš
veľký projekt, ktorý sme realizovali prvýkrát a tiež sme veľmi vďační za všetkých ľudí, ktorí sa
do projektu nasadili a pomohli či už so zvukom, svetlami, projekciou, komunikáciou,
občerstvením. Bol to pre nás všetkých náročný čas, ale stálo to za to. Každý účastník spevokolu
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dostal po ukončení projektu hodnotiaci dotazník. Radi by sme vám poskytli zopár spätných
väzieb od ľudí, ktorí boli súčasťou spevokolu.
- Bol to skvelý projekt, skvelý nápad, skvelé vedenie, skvelý team, skvelé miesta, skvelé
koncerty, plné úsmevu, nadšenia, emócií... bola to nádherná bodka za týmto rokom, nikdy na
toto všetko nezabudnem. A ps. splnili ste mi sen, chcela som ešte takéto niečo zažiť :)
ĎAKUJEM krásne.
- Aké veľké dielo sa da vytvoriť z nás zúčastnených, keď sa na tom pracuje, keď sme boli tak
motivovaní, úžasne vedení. Veľké veci sa môžu diať, aj keď tomu človek neverí. Ale za určitých
okolností to krásne ide. To by som rada uplatnila aj v bežnom živote :)
- Prvýkrát som spievala vo viachlasnom zbore a profesionalita vedenia ma motivovala pracovať
na sebe. Vďaka nácvikom som bola pravidelne s kamarátkou, spoznala som, aká je starostlivá
a rozhovory s ňou i s ostatnými účastníkmi boli prínosné a inšpirujúce, zatúžila som aj ja po
lepšom staraní sa o svojich priateľov. Vďaka náročnosti piesní, kedy som strácala optimizmus,
či to aj s pár absenciami pre chorobu, zvládnem - som spoznala lásku svojich priateľov,
pravidelne ma v spievaní v BSG podporovali a s radosťou prišli oceniť našu snahu na koncertík.
- Keď musíš - nie je čo riešiť. Keď majú ľudia správny smer, nie je nič prekážkou.
Keď je to v mene Božom a na jeho slávu, nič nie je ťažké a prekážky sú len cestou k nemu.
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Takýchto spätných väzieb máme kopec a sme vďační za to, že niektorí ľudia zo spevokolu
nemajú len záujem zúčastniť sa ďalšieho ročníka BSG 2019 ale desať z nich má záujem aj
o pravidelné stretnutie na báze skupinky. Povzbudením je aj príbeh ženy, ktorá sa ocitla na
našom koncerte a priamo na ňom urobila rozhodnutie - dať svoj život Bohu, navštevovať jedno
spoločenstvo aby mohla rásť vo viere. Haleluja! Túžime aby aj počas roka kedy nebude čas
nácvikov sa Pán Boh dokazoval v životoch ľudí z BSG a aby po ňom úprimne zatúžili. Aby
požehnával skupinky, ktoré azda onedlho vzniknú a tiež pripravoval naše srdcia už na ďalší
ročník 😊.
Chceme sa vám všetkým poďakovať za vaše modlitby, vernosť a mnohým tiež za podporu vo
forme účasti na koncerte.
Za tím BSG, Jarmila Antalíková

AKCIE
Aliančný modlitebný týždeň 13.-20. január 2019 - téma
rozmanitosti na budovanie jednoty.

Objavovanie a oslavovanie

Kurz Paschálnej večere 25.1.2019 - Levice - prineste ľuďom vo vašom okolí nový pohľad na
Veľkú noc. Ponúknite im interaktívny spôsob ako „zažiť“ skutočný význam Veľkého piatku.
Prihlasovanie je možné do 11.1.2019 na: marcela@jpk.sk
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VOĽBY DO STARŠOVSTVA
Približný časový harmonogram navrhovania kandidátov a voľby starších zboru BJB VIERA
• 28.10. - 25.11.2018 - zbieranie kandidátov volebnou komisiou
• 26.11. - 9.12.2018 - volebná komisia overila súhlas kandidátov s umiestnením na
kandidátku
• 12.12.2018 - volebná komisia predložila kompletnú kandidátku s odpoveďami starším
zboru
• 12.12. - 31.12.2018 - starší zboru (Michal Kevický a Miro Mišinec) posúdili vhodnosť
kandidátov na základe biblických kritérií
• január 2019 - starší zboru v spolupráci so zborovou radou posúdia vhodnosť
kandidátov na základe zozbieraných odpovedí a diskusných príspevkov a zostavia
finálnu kandidátku starších zboru
• do 31.1.2019 - starší zboru zvolajú stretnutie zborového zhromaždenia kde predstavia
kandidátov zborovému zhromaždeniu, nie skôr ako dva týždne pred samotným
zborovým zhromaždením a oznámia taktiež termín volieb
• február 2019 - volebná komisia pripraví finalizovanú kandidátku odporučenú
zborovou radou a zabezpečí potrebné administratívne úkony k voľbám
• február 2019 - voľby starších zborovým zhromaždením

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

Misijná stanica Prameň v Jelke

444

KvM - Sabina Bocková

140

BJB Viera - Cesta muža

555

KvM - Jedlo pre bezdomovcov

333

BJB Viera - Videoslužba

777

Naše manželstvo, n.o. - Ester
Jankovičová

305

BJB Viera - Sociálno-misijný projekt
- Ukrajina

888

BJB Viera - príspevok na mzdu Mira
Mišinca

310

BJB Viera - Stavebný fond
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SENIOR KLUB
Ak dá Pán zdravia a života, stretneme sa posledný štvrtok v januári, teda 31. januára 2019
o 10:00 hod. na Súľovskej. Tému určíme dodatočne.
Jana Makovíni

Termíny na január 2019
06.01.2019

13.01.2019

nedeľa

nedeľa

9:30

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3,
Miro Mišinec, Michal Kevický, Večera Pánova

17:30

Zborové modlitby, Trnavská cesta 67

9:30

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3,
Michal Kevický, Miro Mišinec
VÝROČNÁ ZBOROVÁ HODINA

20.01.2019

27.01.2019

03.022019

nedeľa

nedeľa

nedeľa

9:30

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3,
Peťo Pelech, Michal Kevický

17:30

Zborové modlitby, Trnavská 67, Braňo Križan

9:30

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3,
Miro Mišinec, Beno Uhrín

18:00

Večer modlitieb a chvál, Trnavská 67

9:30

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3,
Tomáš Majer, Michal Kevický, Večera Pánova

17:30

Zborové modlitby, Trnavská 67, Braňo Križan

Informátor január 2019, BJB Viera | kancelaria@bjbviera.sk| 0948 016 464| nepredajné
pre vnútornú potrebu zboru BJB 3 Viera Bratislava |účet: SK38 0900 0000 0001 7189 2437
PDF verzia na stiahnutie dostupná na: bjbviera.sk/oznamy/informator/
číslo na február 2019 vyjde v nedeľu 3.2.2019 |uzávierka 30.1.2019
redakcia: Michal Kevický (michalkevicky@bjbviera.sk), Jarmila Antalíková
(jarmila.antalikova@gmail.com) a Marek Antalík (antalik@gmail.com)
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