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MÁJ 2019 

 

ÚVODNÍK 

RADOSŤ ZO VZKRIESENIA 

Prišla Veľká noc, plná svojich zvyklostí a tradícií ako aj povinností s ňou spojených; a už aj prešla. 

Škoda. Sviatky sú dobré a mám dojem, že ako evanjelikáli ich nemáme dosť. Možno je to reakcia 

voči tradičným cirkvám a snaha byť triezvy a vážny, lebo to považujeme za niečo zbožnejšie. Zdá 

sa mi, že málo oslavujeme. Izrael oslavoval pravidelne a často. Bolo bežné radovať sa, spievať 

a tancovať. Radosť z oslavy sa musí vrátiť do našich životov. Veľká noc a vzkriesenie Ježiša Krista 

sú k tomu úžasnou motiváciou. Náš Pán žije a každý deň sa teší zo spoločného života. Neexistuje 

lepšia motivácia k tancu.  

Po veľkonočnom zhromaždení som vyzval ľudí v našom zbore, aby cestou z modlitebne radostne 

tancovali. Pokiaľ viem, urobila to len jedna vzácna a odvážna sestra. Nepoviem, o koho ide, ale 

musím uznať, že vie dobre tancovať. Mal som z toho veľkú radosť. Verím, že tá sestra žije 

v radosti deň čo deň.  

Ale všetci by sme mali neustále prebývať v tej radosti zo vzkriesenia. Jeden zo spôsobov ako v tej 

radosti spočívať je, že sa k tomu budeme stále povzbudzovať a budeme si tú pravdu pripomínať. 

Hovoriť o zmŕtvychvstaní raz do roka je málo. Rýchlo zabudneme, čo to v našom živote 

spôsobilo. Potrebujeme mať okolo seba ľudí, ktorí nám budú neustále pripomínať, že Ježiš žije 

a že aj my sme vďaka tomu vzkriesení k novému životu. Už nie sme otrokmi hriechu, ale 

vyslobodení spod 

Zákona, a teraz 

z Kristovej milosti 

žijeme život viery. 

V každom bežnom 

rozhovore by sme 

mali o tom 

hovoriť. Možno 

vždy trochu inak, 

aby nám to 

nezovšednelo. 
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Pavol sa veľmi tešil na návštevu Rimanov. Páči sa mi, ako o tom píše v R 1,11-12: „Veď vás túžim 

vidieť, aby som vám odovzdal duchovný dar, aby ste ním boli posilnení, alebo lepšie: aby sme sa 

navzájom vašou a mojou vierou povzbudili.“ O to ide! Je oveľa lepšie, keď sa navzájom vierou 

povzbudzujeme. Ja potrebujem tvoju vieru a ty moju. Keď sa spolu stretneme a pripomenieme 

si vzkriesenie, dúfam, že od radosti budeme tancovať po celej kuchyni - tak ako Izrael na druhej 

strane Červeného mora. Nech je tento rok rokom tancov slobody. Veľká noc nám dala na to 

dôvod. 

Danny Jones 

ZBOROVÝ DEŇ 

Pozývame vás na zborový deň, ktorý sa bude konať 2. júna 2019 v areáli BJB Bernolákovo na 

Poštovej 55. 

Zhromaždenie budeme mať ako zvyčajne na Cablkovej 3 a potom sa presunieme do 

Bernolákova, kde nás bude čakať dobrý obed :). Na obed sa môžete prihlásiť cez tento link. 

Veríme, že vzdialenosť nebude pre nikoho prekážkou a že sa nám podarí využiť tento špeciálny 

deň aj na rozhovory, ktoré bežne nestíhame či spoznanie nových tvárí v našom zbore. 

Orientačný program: 

9:30 - 11:30 - nedeľné zhromaždenie na Cablkovej ulici, Bratislava 

11:30 -12:30 - presun do Bernolákova 

12:15 -13:45 - obed 

13:00 - 17:00 - nafukovacia šmykľavka pre deti, detské ihrisko, detský kútik v budove, beach 

volejbal pre starších, čas na rozhovory pri výbornej káve a koláčikoch, a iné. 

FUSION FUNDRAISING 

Milí priatelia, chceli by sme vás poprosiť o pomoc. V júli organizujeme hudobno-športový tábor 

FUSION a na jeho zorganizovanie by sme potrebovali vašu modlitebnú, ale aj finančnú podporu. 

Podporiť nás môžete kúpou koláčikov, ktoré sa budú predávať pred a po zhromaždení (5.5. 

a 12.5.) alebo zakúpením oblečenia cez bazár, ktorý bude prebiehať počas zborového dňa (2.6.). 

Vyzbierané peniaze budú použité na náklady spojené s logistikou, podporou tímu a niektorých 

študentov. 

Pokiaľ máte doma oblečenie, ktoré už nepotrebujete a chceli by ste takýmto spôsobom prispieť, 

budeme radi ak ho prinesiete. Oblečenie musí byť ČISTÉ, PEKNÉ, NOSITEĽNÉ a V DOBROM 

STAVE. Priniesť ho môžete Slávke Trusikovej alebo Karin Jursovej do 19. 5. 2019. ĎAKUJEME 🙂

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSPQrPTm92A7E30G0JCn1-g8Rdpuw192FRnQT4plhMAGVkmQ/viewform
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MÁJOVÉ AKCIE 

Sesterská konferencia BJB na Slovensku 

a v Čechách, Brno (ČR), 3.-5.5. 

Konferencia Fiesta, Nové Zámky, 3.-4.5. 

Mosty k lidem, Bratislava, 11.-12-5. a 1.-2.6. Ak chcete viac informácií, kliknite na obrázok

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 

http://bjbviera.sk/wp-content/uploads/2019/04/MliekoMed.png
http://bjbviera.sk/mosty-k-lidem-11-12-5-1-2-6/
https://kristusmestu.sk/udalost2/fiesta/
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SENIOR KLUB 

Ak dá Pán zdravia a života, v mesiaci máj sa stretneme posledný štvrtok v mesiaci, t. j. 30. mája 

2019, 10.00 - 14.00 hod. na Súľovskej 2. Na tomto stretnutí budeme pokračovať knihou od 

Dereka Princa - Jazyk kormidlo tvojho života. 

Téma stretnutia: MOC SLOVA 

V láske Kristovej Jana Makovíniová 

 

 

TERMÍNY NA MÁJ 2019 

05.05.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Peter Pelech, Michal Kevický, Večera Pánova, 
KRST 

12.05.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Miroslav Mišinec 

  17:30 Zborové modlitby, Trnavská 67 

19.05.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Miroslav Mišinec, Justus Miwanda (kazateľ, 
riaditeľ International Needs Uganda) 

26.05.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Tatiana Trusiková 

  17:30 Zborové modlitby, Trnavská 67 

02.06.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Peter Pelech, Michal Kevický, Večera Pánova 

  12:30 Zborový deň, BJB Bernolákovo, Poštová 55 
  

 

 

 

    

 

INFORMÁTOR máj 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 jún 2019 vyjde v nedeľu 2.6.2019 |uzávierka 29.5.2019 

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