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JÚL - AUGUST 2019 

 

ÚVODNÍK 

VYDAŤ SA NA CESTU 

V tomto období sa zrejme viacerí vydávame na dovolenkové cesty. Plánujeme ich. Tešíme sa na 

ne. Balíme sa. Hľadáme optimálnu trasu a spôsob prepravy. Uvažujeme nad tým, čo všetko na 

danom mieste môžeme zažiť, uvidieť. Počítame náklady. A ak aj na takúto cestu nemáme pro-

striedky, predsa len podnikáme také tie menšie v blízkom okolí, k vode, za športom, dobrodruž-

stvom, priateľmi. 

Kresťanov - pred tým, ako im prischlo toto pomenovanie „Kristovci“ - volali „prívržencami tej 

cesty“. A pod zámenom „tej“ sa myslelo na tú, ktorú hlásal ich ukrižovaný majster. Boli to ľudia 

cesty. Malo by to platiť aj o nás dnes: sme „ľuďmi cesty“. Pán nás povolal nasledovať Ho. Počas 

Jeho pôsobenia ho nasledovali dvanásti, ktorých si vyvolil a nazval apoštolmi, ale aj mnohí iní. 

Nuž a mali čo robiť, aby s Ním udržali krok. Pán bol takmer neustále v pohybe. Nezostával na 

jednom mieste. Mal poslanie - misiu od Otca: No on im odpovedal: Aj iným mestám musím 

hlásať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný (Lukáš 4,43). Dokonca aj keď ho prehovárali 

aby pred Herodesom z Jeruzalema utiekol, znovu im pripomenul svoju misiu: Ale dnes, zajtra 

i pozajtra musím ísť 

ďalej, lebo nie je 

možné, aby prorok 

zahynul mimo Jeru-

zalema (Lukáš 

13,33). 

Apoštol Pavol je tiež 

príkladom „človeka 

na ceste“. Od svojho 

stretnutia s Bohom 

už nechodil po svo-

jich cestách, lebo 

Boh ho povolal. 

A v knihe Skutky 

apoštolov čítame 
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strhujúce príbehy jeho misijného zanietenia. Môžeme vidieť ako evanjelium prišlo do reálneho 

sveta, kde existovali mestá, ľudia, domy, cesty, ulice, atď. práve tak, ako my žijeme v reálnom 

svete obklopení všetkými týmito vecami. Svet prvého storočia bol práve taký reálny, ako je ten 

náš. A aj my sme rovnako povolaní na túto cestu. 

Preto budeme počas leta na zhromaždeniach uvažovať nad Pavlovou prvou misijnou cestou. 

Pozrieme sa na jedinečné hlavné míľniky v histórii prvej cirkvi a budeme hľadať vzor a princípy 

pre našu službu dnes. 

Modlím sa, aby každý z nás vykročil na svoju vlastnú misijnú cestu. Možno pre niekoho to budú 

naozaj prvé kroky v misii a pre iných povzbudenie kráčať ďalej. Akokoľvek. Tá myšlienka že pred 

každým z nás je misijná cesta, na ktorú sa môžeme vydať je silná.  

Michal Kevický 

ZBOROVÝ TÁBOR 

Na zborový tábor zboru Viera sa aj tento rok chystáme do Hotela Remata. Tým, čo boli minulý 

rok, sa vybaví možno spomienka na množstvo schodov, izbu, bazén, kvalitné stíšenia alebo 

dobrý rozhovor, ktorý tam absolvovali. 

Kazatelia a nové staršovstvo prináša novú víziu pre náš zbor, ktorú komunikovalo na zborovom 

dni v Bernolákove. V tejto téme „neŽijeme pre seba“ sa bude niesť aj tohtoročný tábor. Naše 

pozvanie prijal tím ľudí z Čiech, ktorý nám prinesie, veríme pre mnohých, niečo nové a tiež že 

nás osmelí k zmene či zmenám v našom živote. Preto nečakajme, že zborový tábor nebude kla-

sická dovo-

lenka. Ve-

ríme, že 

témy budú 

veľmi živé 

a použi-

teľné pre 

každého 

z nás. Dú-

fame, že 

tam každý 

niečo na-

čerpá, čo 

bude vedieť 

aplikovať 

do každo-

denného ži-

vota.  

http://bjbviera.sk/event/zborovy-tabor-3/
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 „Každý z nás je osobnost. Každý z nás je něčím pozoruhodný a zvláštní… Máme schopnosti, 
které jsme do určité míry poznali a rozvinuli - a které i využíváme. Ale mnohé v nás teprve čeká 
na objevení, rozvinutí a lepší využití. 

Rozvoj lidí je moje celoživotní vášeň. 

Největší radostí jsou pro mě malé i radikální proměny, na nichž jsem se mohl podílet a které 

jsem mohl pozorovat.“ Ing. Pavel Vopalecký, M.A., člen tímu z Čiech. 

Ak ste sa na tábor ešte neprihlásili, urobte tak čo najskôr, aby sme vám vedeli ešte zabezpečiť 

ubytovanie. Tento rok sa prihlásilo viac ľudí ako minulý rok, čomu sme veľmi radi. 

Tešíme sa teda na vás v auguste a prajeme nám všetkým, aby už teraz Pán Boh pripravoval naše 

srdcia a mysle na to, čo tam budeme počuť, prijímať. Aby sme boli ochotní sa Ním premieňať. 

Jarmila Antalíková 

BESIEDKA 

Besiedka cez prázdniny 
 
Milí rodičia, od nedele 30. 
júna 2019 funguje besiedka 
v prázdninovom režime, t. j. 
deti zostávajú buď na zhro-
maždení alebo v sprievode 
rodiča vzadu v klavírnej 
miestnosti. Môžete si zo 
skladu požičať ceruzky, pa-
piere, Lego a iné hry na za-
bavenie svojich detí, ale po 
skončení zhromaždenia 
vráťte pomôcky na miesto 
a miestnosť do pôvodného 
stavu. 
 
Ďakujeme! 
 

Zápis nových detí 
 
Vítame všetkých nových ro-
dičov v našom zbore! Ak 
vaše dieťa ešte nebolo po-
čas uplynulých školských 
rokov oficiálne zapísané do 
jasličiek, besiedky, dorastu 
alebo mládeže, môžete ho 
prihlásiť zaslaním emailu na 
zborovú adresu kancela-
ria@bjbviera.sk alebo 
osobne u Evky Majerovej 
alebo Lenky Pelechovej. 
Radi ho od septembra zara-
díme do detského pro-
gramu. 
 
 

Hľadáme učiteľov  
 
Hľadáme nových učiteľov 
do besiedky na školský rok 
2019/20. Vítaní sú mládež-
níci aj dospelí, ktorí majú 
pevný vzťah s Bohom 
a túžbu slúžiť deťom. Peda-
gogické schopnosti sú ví-
tané, ale nie nevyhnutné, 
s rozbehom vám radi po-
môžeme. Učiteľ slúži cca. 1 
nedeľu mesačne, materiály 
vám poskytneme. Prihlásiť 
sa môžete na adrese kan-
celaria@bjbviera.sk alebo 
osobne. 

Evka Majerová

JELKA - ŽEHRA 

Drahí priatelia, 

chceme vám všetkým, ktorí ste sa zapojili do projektu „Vitaj u nás doma“, ale aj mnohým iným, 
ktorí nám pomáhali a pomáhajú  v našej misijnej práci v Žehre srdečne poďakovať aj za školu, 
rodičov a deti. 

Naša prosba o pomoc a modlitby je za denný tábor, ktorý sa uskutoční v Žehre aj v Jelke. 
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Tábor v Žehre bude prebiehať od 30. júla do 1. augusta, na ktorom nám znova bude pomáhať 
tím z organizácie YWAM. Asi 20 mladých ľudí bude spolu s nami vytvárať program na tábore. 

Po tábore v Žehre sa uskutoční denný tábor aj v Jelke, a to od 3. do 6. augusta. 

Z letného tábora v Žehre príde do Jelky osem detí aj spolu s dvoma asistentmi, ktorí budú sú-
časťou nášho tímu pre deti z Jelky. V posledný deň by sme chceli urobiť výlet pre deti zo Žehry 
do Bratislavy. 

Prosíme o modlitby pre slúžiacich, deti, za naplnenie všetkých potrieb na tábor, ubytovanie 
a dobré počasie. 

Ďakujeme. 

Oto Šipoš, Jelka 

 

 

PRIHLASOVANIE A ZBIERKA NA UKRAJINU 

Už len 5 týždňov do odchodu… 

Prihlasovanie na Ukrajinu sa uzatvára… 

Potrebujeme nahlásiť finálne počty… 

Prihlášky prijímame do 7. júla... 

Poprosíme o vašu súčinnosť…. 

Prihlásiť sa môžete cez tento link... 

 

Ďakujeme… 

 

Pre deti od 7 do 17 rokov, ktoré prídu v lete na tábor na Ukrajine, zbierame plyšáky, autíčka a 
pod. Ak nemáte hračky, zbierame aj školské potreby a pomôcky, ktoré môžete kúpiť za 5€-10€ 
alebo takouto sumou prispieť na ich nákup. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTSKSMdpTgzfwCvbyC82vHRHDGt1_5MtxMyKWCFcRxr_BFMw/viewform
http://bjbviera.sk/oznamy/zborove-oznamy/
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Hračky a školské potreby môžete priniesť v nedeľu do zhro-
maždenia a dať ich Dominikovi Hlaváčikovi, Matejovi Kuce-
kovi, prípadne Peťovi Málachovi. 

Zbierka prebieha do 4. augusta. 

ĎAKUJEME 

Peter Málach 
 
 

SENIOR KLUB 

V letných mesiacoch júl a august senior klub nebude. V mesiaci september sa uskutoční tábor 

seniorov v Račkovej doline, na ktorý sú všetci srdečne pozvaní.  

Všetkým vám prajem požehnané oddychové dni dovoleniek a v nich Božiu ochranu a Jeho mi-

losť. 

V láske Kristovej Jana Makovíniová 

 

HLASOVANIE O PRECHODE BRATA MIŠINCA NA PLNÝ ÚVÄZOK 

Výňatok zo zápisnice z hlasovania zboru BJB 

Viera o prechode brata kazateľa Miroslava 

Mišinca na plný úväzok:  

Hlasovacia komisia konštatuje, že zborové 

zhromaždenie bolo uznášaniaschopné, 

lebo bola dosiahnutá nadpolovičná väčšina 

členov zboru s hlasovacím právom 96 alebo 

56,8%  (§ 12, bod 1 Zborového poriadku 

zboru BJB Viera). Keďže išlo o strategické 

rozhodovanie (§ 12, bod 3 Zborového po-

riadku zboru BJB Viera), vyžadoval sa súhlas 

aspoň 2/3 účastníkov hlasovania, teda 64.  

Keďže 89 (92,7%) členov zboru z celkového 

počtu 96 členov zboru zaevidovaných na 

prezenčnej listine hlasovalo za prechod 

brata kazateľa Miroslavova Mišinca na plný 

úväzok, hlasovacia komisia konštatuje, že 

brat kazateľ Miroslav Mišinec v zbore BJB 

Viera v Bratislave prechádza na plný 

úväzok od 1. septembra 2019. 

Za hlasovaciu komisiu Marek Antalík 

http://bjbviera.sk/ukrajina-august-2019/
https://mladez.baptist.sk/kemp
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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 - Ale-
xander 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 Janko-
vičová 

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://www.icej.sk/memorial-vrbu-a-wetzlera/
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TERMÍNY NA JÚL - AUGUST 2019 
 

30.06. - 06.07. nedeľa - sobota  FUSION tábor, Prašník - Dúbrava 

07.07.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Branislav Križan, Michal Kevický, Večera Pánova 

14.07.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Miroslav Mišinec, Miroslav Mišinec 

  17:30 
Zborové modlitby, Trnavská cesta 67, Branislav 
Križan 

21.07.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Miroslav Paško, Mark Chase 

28.07.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Tomáš Majer, Michal Kevický 

  17:30 
Zborové modlitby, Trnavská cesta 67, Branislav 
Križan 

04.08.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Michal Kevický, Michal Kevický, Večera Pánova 

04.08. - 11.08. nedeľa - nedeľa  
Letný výjazd na Ukrajinu, Peter Málach, Miro-
slav Mišinec 

11.08.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Andrej Uhrin, Tomáš Majer 

  17:30 
Zborové modlitby, Trnavská cesta 67, Branislav 
Križan 

18.08.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Branislav Križan, Viktor Svetský 

25.08.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Peter Málach, Miroslav Mišinec 

  17:30 
Zborové modlitby, Trnavská cesta 67, Branislav 
Križan 

27.08 - 31.08. utorok - sobota  
Zborový tábor, Hotel Remata, Ráztočno; Michal 
Kevický 

27.08 - 31.08. utorok - sobota  
Celoslovenský kemp mládeže BJB, Nová Lehota 
časť Dolina, tábor Royal Rangers 

01.09.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3,  
Michal Kevický, Večera Pánova 
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INFORMÁTOR júl-aug 2019,  BJB Viera | kancelaria@bjbviera.sk| 0948 016 464| nepredajné 

pre vnútornú potrebu zboru BJB Viera Bratislava |účet: SK38 0900 0000 0001 7189 2437 

PDF verzia na stiahnutie dostupná na: bjbviera.sk/oznamy/informator/ 

číslo na júl 2019 vyjde v nedeľu 01.09.2019 |uzávierka 28.08.2019 

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

mailto:kancelaria@bjbviera.sk

