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APRÍL 2019 

 

ÚVODNÍK 

TÍ, KTORÍ HĽADAJÚ 

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

Toto nádherné zasľúbenie hovorí aj o skutočnosti, že kresťania budú čeliť nedostatku (výrazným 

potrebám), stratám toho, čo im je zverené a zatvoreným dverám (protivenstvám). V tom 

všetkom má Pán pre nás úžasné odpovede, ktoré prinášajú zmenu a vyslobodenie. 

Alebo: Keď má nejaká žena 

desať drachiem a jednu 

drachmu stratí, či nezažne 

lampu, nevymetie a neprehľadá 

dôkladne dom, kým ju nenájde? 

Keď ju nájde, zvolá priateľky 

a susedky a povie: Radujte sa so 

mnou! Našla som stratenú 

drachmu. Hovorím vám: Taká 

radosť je aj medzi Božími 

anjelmi nad jedným hriešnikom, 

ktorý robí pokánie. (Lukáš 15,8-

10) 

[James Tissot, Stratená drachma] 

Pán vie, že sme len hlinené nádoby, že často zhrešíme a že nám hrozí, že jednoducho stratíme 

to, čo sme už dosiahli. Hrozí nám to kvôli našej krehkosti a zraniteľnosti, ale aj kvôli úkladnej 

snahe nepriateľa okradnúť nás o Božie požehnanie. Dokonca nám hrozí aj vypadnutie z Božej 

milosti. 

Pán to vie. Neprichádza s výčitkou prečo sme odniekiaľ odpadli a niečo stratili, či v niečom 

poľavili. Tieto veci sa nám jednoducho dejú. Pán prichádza s výzvou hľadať to, čo sme stratili. 

On nám to pripomína. Pripomína odkiaľ sme odpadli. Prebúdza našu vieru a túžbu. Doslova nás 

burcuje, aby sme sa neuspokojovali so žiadnym úpadkom v tom ako nasledujeme Jeho vôľu. 

Toto robí Duch Svätý v našom živote. Prebúdza spomienky, pripomína proroctvá a zasľúbenia. 
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Tiahne nás naspäť k Pánovi, ak sa vzďaľujeme. Povoláva ku službe a pripomína toto povolanie. 

Je to Božia lampa, ktorá vie osvetliť temné kúty našich životov. 

Pre mňa je touto lampou evanjelium: Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás 
hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v Ňom. (2K 5,21) 

Naplno sa vždy rozsvieti keď vidím ako bol Boží baránok ukrižovaný namiesto mňa. Práve Veľký 

piatok je pre mňa Božím reflektorom. Zrazu v tom kontraste Pánovej  cesty v porovnaní s mojou 

vidím, čo všetko som zase stratil, kde som odbočil a kde už zase žijem „svoj vlastný, malý, 

kresťanský život“. Zrazu vidím prečo trpel On a teda aj prečo som tu ja. 

A vtedy sa prebúdza hľadanie. Životný štýl hľadania. Hľadanie je našou odpoveďou na Pánove 

pozvanie. Hľadanie je vstávanie z pádov do hriechu a zlyhaní. Hľadanie je odpoveď na 

rezonanciu hlasu Božieho povolania v našom vnútri. Hľadanie je odpoveď na znepokojené 

svedomie, ktoré nám pripomína stratu niečoho vzácneho a Božieho. Hľadanie je akcia. Je to 

naozaj ako vziať do ruky metlu a pozametať špinu. Hľadanie je usvedčenie z hriechu a hriešnych 

návykov a závislostí. Hľadanie je triedenie, jasný nekompromisný rozdiel medzi tým, čo musí ísť 

preč a čo nie. Vlastne netreba nikam chodiť, len sa pod týmto krížom zastaviť a hľadať. Táto 

zmena od straty k znovuobjaveniu (obnoveniu) začína vo vnútri každého z nás.  

Modlím sa, aby práve toto priniesla Veľká noc tento rok do našich životov: vášnivé upratovanie, 

zametanie a triedenie, hlboké hľadanie toho, čo sme možno stratili. Lebo verím, že kto hľadá, 

(sa) nájde. Verím, že kto nájde, stane sa opäť nástrojom Pánovej žatvy. A preto tu sme. 

Michal Kevický 

POKRAČOVANIE PRÍBEHU ZUZKY A MAREKA 

Zuzka a Marek  a ich dvojičky bývajú v zariadení „Úsmev ako dar“. Deti rastú ako z vody, už majú 

päť mesiacov. Marek pracuje v pekárni a dokonca postúpil na vyššiu pozíciu. Nepracuje už pri 

prepravkách, ale pri výrobnej linke. Ďalej sa pracuje na pomoci s potravinami, ošatením  

a pomôckami pre deti. Budeme vďační za každú finančnú alebo materiálnu pomoc. Malá Evička 

prospieva veľmi dobre - zdravotne aj na pohybovej a mentálnej úrovni. 

Lacko sa po návrate z nemocnice dostával do formy trošku pomalšie, ale skoro dobehol Evičku. 

Neustále chodíme na rôzne kontroly. Je sledovaný neurológom na Kramároch. Vo štvrtok (14.3.) 

sme boli na kontrole merania jeho hlavičky a v apríli nastúpi na ďalšiu operáciu. Má skrátený 

krčný sval, takže sú potrebné denné cvičenia a masáže, čo mama Zuzka ťažko znáša, lebo Lacko 

pri tom plače. Ale statočne 

bojujú ďalej.  

Ďakujeme za pomoc a modlitby. 

 

Sylvia Vaniherová 

http://bjbviera.sk/wp-content/uploads/2019/03/Vikend-pre-manzelov-190404.pdf
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INFORMÁCIE O PRÁCI NA UKRAJINE | 2017-2019 

V roku 2017 sme prvýkrát navštívili našich bratov na Ukrajine v mestečku Svalyava, 

v Zakarpatskej časti Ukrajiny, ktorá je vzdialená od hraníc menej ako 100 km.  

Marek Sonoga, ktorý na Ukrajinu chodil už dlho predtým, nás zoznámil s kazateľom Ivanom 

Kondorom. Raz ročne náš zbor robil účelovú zbierku pre pomoc na prácu s deťmi v tejto oblasti. 

Navrhli sme im, možnosť, aby sa naši mládežníci zúčastnili na ich tábore a aby im boli všestranne 

nápomocní. Vzhľadom na termíny, ktoré nám neladili, sme nakoniec boli na tábore v mestečku 

Volovec, ktoré je ďalších cca 85 km ďalej. Neskôr sme to videli/vyhodnotili, ako Božie riadenie, 

pretože sme sa mohli stať pomocou malému zboru, ktorý nemal na rozdiel od svalyavského 

žiadnu inú podporu.  

Prvýkrát sme tam boli aj s mládežníkmi v auguste 2017, kedy sme pomáhali na dennom detskom 

tábore a na rekonštrukcii ich modlitebne. 

Pre skrátenie do dnešného dňa sme boli na Ukrajine viac ako desať razí. Mohli sme pomáhať na 

stavbe, s deťmi, na tábore, navštíviť ich a doniesť im finančnú podporu na ich prácu s deťmi, pri 

rekonštrukcii, ale aj pri ich evanjelizačných a sociálnych aktivitách. Väčšina ľudí, ktorí sa 

zúčastnili, sa tam opakovane rada vracia. 

Od Rady BJB sme prevzali tento rok sumu 3000 €, na prácu na Ukrajine, ktorú sme odovzdali 

v plnej výške. Peniaze sú použité na rekonštrukciu modlitebne, nákup materiálu a platbu 

robotníkov. Zo všetkých financií, ktoré im odovzdávame, nám robia vyúčtovanie na čo tieto 

prostriedky minuli. Tieto záznamy sú u mňa k nahliadnutiu. Predpokladaný rozpočet na 

rekonštrukciu je cca 50.000 €, čo sme vyhodnotili pre nás, ako projekt na 10 rokov, ak sa nám 

podarí ročne priniesť 5000 €. Na slávu Božiu nech je, že vďaka mnohým štedrým darcom sa 

podarilo priniesť dvojnásobok toho, čo sme túžili.  

Náklady na výjazdy, na ktoré chodíme väčšinou s dvomi/tromi autami, si účastníci platia 

v takmer plnej sume, okrem príspevku cca 10 € na osobu a výjazd, ktorý čerpáme z nášho 

zborového rozpočtu z kapitoly misia. Tým pádom, všetky zbierky, dary od ľudí, výťažok z predaja 

vianočných výrobkov, ktoré už druhý rok robili a predávali naše sestry, idú stopercentne na účel 

na ktorý boli poskytnuté, či už na sirotinec, evanjelizáciu, prácu na tábore, sociálne prípady, 

https://www.novadna.sk/konferencia-pre-sluzobnikov
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stavbu, tábor a podobne. Jeden brat poskytol špeciálne príspevok, pre ľudí, ktorí by nemali 

vlastné financie, aby sa mohli zúčastniť misie na Ukrajine.  

Do našich plánov/túžob na rok 2019 by sme vás radi pozvali zapojiť sa či už formou osobnej 

účasti, modlitieb alebo finančne. Za 10 € sú schopní zaplatiť majstra na jeden deň. 

 

NAJBLIŽŠIE VÝJAZDY NA UKRAJINU 

4 x 5-dňový pracovný výjazd | Cena (cesta, ubytovanie, strava): 65-85 €; zľava možná 

27.4. - 1.5. 2019 | 1.5. - 5.5. 2019 | 5.5. - 8.5. 2019 | 8.5. - 12.5. 2019 

Toto sú týždne, kedy je streda voľný deň, takže na 5-dňový výjazd treba iba dva dni dovolenky. 

Dá sa ísť aj na celý týždeň. Presný počet voľných miest na jednotlivé termíny budú u mňa 

k dispozícii. Predmetom návštevy bude práca na modlitebni, možno aj s deťmi a sociálne 

návštevy a budeme spoločne plánovať letný tábor.  

 

LETNÝ TÁBOR  

4.8. - 11.8. 2019 | Cena (cesta, ubytovanie, strava): cca 100 €; zľava možná 

Toto je už piaty rok, kedy budú organizovať tento letný tábor. Prvý rok mali 8 detí, druhý rok 15, 

tretí rok, kedy sme sa zúčastnili prvýkrát aj my, ich bolo vyše 30, minulé leto vyše 50. Tento rok 

očakávame 70 detí/tínedžerov. Prvý raz budú rozdelení na starších a mladších, aby bolo 

jednoduchšie zvestovať Božie slovo a tiež pripraviť pre nich aktivity.  

Potrebujeme mať tím minimálne 20 ľudí, ktorí budú mať na starosti športy, spoločné aktivity, 

ručné práce. Tento rok bude vzácny tým, že pôjdeme dve mládeže spoločne - Palisády a Viera.  

Takisto sa k nám pridajú aj ďalší členovia nášho zboru, a preto asi pôjdeme spoločne autobusom, 

ktorý tam chceme použiť na výlet pre účastníkov tábora, ktorí väčšinou žijú vo veľmi skromných 

podmienkach.  

Počas tábora bude zároveň časť ľudí, ktorí radšej pracujú manuálne ako s deťmi, pomáhať na 

stavbe.  
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Minulý rok sme vždy po večeri išli na stretnutie s deťmi na štadión, kde sme s nimi hrali hry, 

prípadne sa rozprávali a budovali neformálne vzťahy, pretože počas tábora na to nebolo dosť 

času. 

Počas minulých rokov tábor trval iba štyri dni a bol iba do 13-tej. Dôvod bol prozaický: prenájom 

priestorov na 4 dni stál 30 €, a nemali dosť financií na 5-ty deň. 

Ďalšia podmienka na pokračovanie tábora popoludní bola, žeby museli zabezpečiť občerstvenie, 

ktoré by obsahovalo viac ako len malinovku a keksík. 

Navrhli sme im, že rozdiel ceny prenájmu uhradíme a takisto sme ich poprosili aby urobili 

kalkuláciu na obed, či už by to bol kúsok pizze, croissant, obložená bageta alebo aby sa dohodli 

s kuchárkami v škole, koľko by to stálo.  

Tento tábor je pre deti bezplatný, všetko hradí zbor. Napriek tomu, že sa nejedná z nášho 

pohľadu o veľkú sumu, pre nich je to neprekonateľné.  

Na vysvetlenie: dôchodok je priemerne vo výške 50 € mesačne. Mesačný plat je cca 200 € 

v čistom. Ceny/náklady sú tam  polovičné ako u nás, ale stále nevedia zabezpečiť to,  čo vieme 

my. Snažíme sa pokryť zvýšené náklady. Výška bude známa v polovici mája.  

Do školy, kde sa robia tieto tábory a kde pokračuje práca s deťmi aj počas roka, sa nám podarilo 

po stretnutí s novou riaditeľkou na jej žiadosť doručiť zvukovú aparatúru. Reproduktory, mix, 

mikrofóny, stojany káble. Väčšiu radosť som už dlho nevidel na očiach dospelého človeka. Pre 

nich to bolo neuskutočniteľné, pre nás to znamenalo, že sme mohli dať z nadbytku, ktorým nás 

Boh obdaril.  

 

MISIJNÝ PRACOVNÍK  

Nový projekt, ktorý sa práve 

rodí, vznikol ako myšlienka 

podporiť každodennú prácu 

s deťmi.  

Jeden brat z Ukrajiny - Ivan - 

ukončil civilné zamestnanie 

a chcel prísť na tri mesiace 

do EÚ zarobiť si, aby po 

návrate mohol rok z týchto 

financií robiť pre cirkev. 

Navrhli sme mu, aby prišiel 

k nám do Bratislavy, tri 

mesiace by strávil 

zúčastňovaním sa na 

aktivitách, ktoré sa robia na Slovensku, v Čechách, Srbsku, a potom by svoje skúsenosti 
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zužitkoval na Ukrajine. Už niekoľko rokov pracuje s deťmi na rôznych táboroch. 31.03.2019 

prichádza do Bratislavy, podarilo sa mu nájsť takú prácu, ktorá mu nebude brániť navštevovať 

aktivity s mládežníkmi. Ubytovanie a dokonca financie na tieto tri mesiace sú pokryté na 90%. 

Naša „vízia“, túžby, plány, sny, samozrejme ak to bude Božia vôľa, je aby po návrate, čo bude 

v júli, kedy začínajú ich tábory, sme boli schopní zabezpečiť pre neho 200-300 € mesačne 

a neskôr + cca 100 € mesačne na pokrytie jeho nákladov s cestovaním, nájmom priestorov pre 

prácu s deťmi, materiál a podobne. 

Radi by sme získali mesačne minimálne 50 € od zborov na Ukrajine, minimálne 50 € od zborov 

na Slovensku a v Čechách.  Na chýbajúcu sumu budeme hľadať individuálnych darcov.  

Radi by sme vás poprosili aj keď len o 10 € ročne, na misijného pracovníka, ktorý bude 

vašou/našou predĺženou rukou na tomto misijnom poli. 

 

KAZATEĽ  

Kazateľom tohto voloveckého cca 20-30 členného zboru je Peter. Ako cirkevný  pracovník nemá 

stály plat, ale žije z platu manželky, ktorá má dve zamestnania, kde jej vypomáha.  

Zbor je malý, väčšina dôchodcovia alebo ľudia s nízkymi príjmami. Volovec je ako naša Rožňava 

- „hladová dolina“. Začína sa tam postupne rozvíjať turistický ruch, pár ľudí pracuje mimo 

Ukrajiny a tí Petra podporujú.  

Náš sen: pomôcť vykryť náklady na cestovanie, náklady na prenájmy priestorov pre účely 

evanjelizácii, práce s deťmi, získať mesačne príspevok vo výške minimálne 100 € na pokrytie 

jeho osobných a rodinných potrieb.  

Najväčšia výzva je aj v spolupráci s bratmi z Ukrajiny prispieť, na „novšie“ auto. Denne prejazdi 

buď vlakom alebo autom vyše 100 km. Na Bohoslužby zváža ľudí z okolia, ktorí by sa tam nemali 

ako dostať. Jeho AUDI 80 má viac ako 30 rokov a tachometer sa zasekol pred niekoľkými rokmi 

na 750.000 km. Momentálne stojí údržba a opravy viac ako investícia do novšieho auta. Zmena 

zákona už umožňuje za prijateľný poplatok doviezť auto aj z EÚ. 

Toľko zatiaľ z mojej strany, aj keď by sa dalo písať toho veľmi veľa, čo sme zažili za tieto takmer 

tri roky, ako sa Boh oslavoval, ako sme mohli byť jeho služobníkmi, ako sme toho sami veľmi 

veľa prijali. Veľké požehnanie z toho, keď sme mohli dávať.  

Rád odpoviem na vaše otázky, rád budem počuť vaše pripomienky, nápady, rady, návrhy.  

Teším sa, že sa stretneme aj osobne a budeme môcť viacej pohovoriť, ale takisto aj na to, že sa 

zúčastníte výjazdu s nami alebo pomôžem zorganizovať, aby ste tam išli hoci aj sami.  

S pozdravom a prianím Božieho požehnania,  

Peter Málach  

0905 612 675, peter@malach.sk 
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VOĽBY DO STARŠOVSTVA 

V týždni od 10. do 17. marca 2019 v zbore prebehli voľby do staršovstva. Zavŕšil sa tým proces, 

ktorý začal v októbri 2018. Vo voľbách boli zvolení: Samuel Antalík, Tomáš Majer a Peter Málach. 

Hlasovacie zborové zhromaždenie okrem starších schválilo aj zborový rozpočet na rok 2019. 

Ďakujeme za účasť na hlasovaní. 

 

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 
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SENIOR KLUB 

Ak dá Pán zdravia a života, v mesiaci apríl by sme sa s Božou pomocou radi stretli znova posledný 

štvrtok v mesiaci, t. j. 25. apríla 2019, 10.00 - 14.00 hod. na Súľovskej 2.  

Téma stretnutia: Veľká noc 

Všetci sú srdečne vítaní! 

V láske Kristovej Jana Makovíniová 

 

 

 

Termíny na apríl 2019 

07.04.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Braňo Križan, Peter Kremský 

14.04.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Miro Mišinec, Marja Verschoor-Meijers 

  17:30 Zborové modlitby, Trnavská 67 

19.04.2019 piatok 10:00 
Spoločné bohoslužby bratislavských zborov, 
Istropolis, Pavel Zsolnai, Vlado Žák 

21.04.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Daniel Ciho, Michal Kevický 

28.04.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Michal Kevický, Matúš Moyzes 

  17:30 Zborové modlitby, Trnavská 67 
  

 

 

 

    

 

Informátor apríl 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 máj 2019 vyjde v nedeľu 28.4.2019 |uzávierka 24.4.2019 

redakcia: Michal Kevický (michalkevicky@bjbviera.sk), Jarmila Antalíková 
(jarmila.antalikova@gmail.com) a Marek Antalík (antalik@gmail.com) 
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