
1 

 

DECEMBER 2019 

 

ÚVODNÍK 

POZVANIE  

Posledný rok sa moje zameranie života zúžilo na tri priority. A keďže sa v každej z nich niečo 

výnimočné deje aj tento mesiac, rád by som vás k tomu tiež pozval. 

1. Služba dorastencom (11-14 rokov) 

Niežeby sme teraz robili extra akciu, aj keď nejakú víkendovku by sme chceli pripraviť 13.-15. 

decembra. Ono pri tejto priorite ani nejde o akcie pre tie deti ako o tie deti samotné a ich 

osobnú skúsenosť s Pánom Bohom. Takže pozývam vás hlavne k modlitbám za túto generáciu, 

aj konkrétne za túto skupinu. Pozývam hlavne rodičov, ale samozrejme každého, kto sa pripojí. 

Čím dlhšie robím túto službu, tým viac si uvedomujem ako nevyhnutne potrebujeme Božie mi-

lostivé pôsobenie. Prosím, modlite sa s nami za tieto deti, napr. každú stredu a kľudne sa mô-

žete pripojiť aj s pôstom. 

2. Misia a evanjelizácia 

Iste ste postrehli že 7. a 8. decembra budú tri koncerty projektu Bratislava spieva gospel 2019 

a snáď ste si stihli aj zohnať lístky. Cieľom však nie sú tieto koncerty. Nejde nám o to konkurovať 

umeleckej ponuke v našom meste a pridať sa len k ďalším producentom dobrej muziky a spevu. 

Ide o to aby sa evanjelium mohlo čo najzrozumiteľnejšie dostať k ušiam a srdciam ľudí. Takže aj 

toto je pozvanie k modlitbám, ale aj k praktickej pomoci (v prípade záujmu kontaktujte Jarku 

Antalíkovú) a pomoci s následnou prácou (v prípade záujmu kontaktujte Mira Mišinca a Darinku 

Malú). 

3. Zmysluplná spolupráca kresťanov (v meste či krajine) 

Okrem iných iniciatív v tejto oblasti mám pre vás čerstvú novinku: v novembri sme otvorili Mod-

litebný dom Elaion v Bratislave pre všetkých kresťanov. [Ďalšie informácie nájdete v článku ve-

novanom Modlitebnému domu Elaion.] 

S prianím Božieho požehnania, 

Michal Kevický 
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3. MISIJNÁ CESTA DO ŽEHRY - NOVEMBER 2019 

Drahí priatelia, 

máme za sebou náročný, ale radostný víkend (23. - 24. novembra), ktorý sme spolu so Zuzkou 
mohli  prežiť s deťmi zo Žehry.  

Naša cesta tam bola veľmi náročná a vnímal som, že nám diabol chce prekaziť radosť zo služby 
a znechutiť ju. Cestou na diaľnici nám zhasol motor v aute a musel som zájsť na krajnicu a znova 
naštartovať. Takto sa to opakovalo šesť až sedemkrát.  

Vďaka Bohu sme, aj keď neskoro večer, došli do cieľa v Spišskom Podhradí, kde sme boli ubyto-
vaní. Ďakovali sme Bohu, že sa nám nič nestalo a aj za to, že na diaľnici bolo menej áut ako 
inokedy. 

V nedeľu ráno nám pomohli naši asistenti, vlastne ich dcéra, ktorá má priateľa automechanika 
a ten nám doobeda auto opravil. 

My sme spolu so Zuzkou a deťmi mohli nacvičovať program na Vianoce pre deti. Prišla aj učiteľka 
zo školy, ktorá má tri deti v našom centre. Zuzka napísala scenár scénky a niekoľkokrát sme to 
s deťmi skúšali. Nacvičili sme aj niekoľko chvál. Deti sa tešili, že je tam už aj piecka a Zuzka uvarila 
čaj pre deti. Medzi skúškami sme mali občerstvenie pre deti a malé vyučovanie o tom, že sú 
Božie kráľovské deti.  

Pribudol nám Zdenkin brat Miloško, a tak máme deväť detí. To, čo sme prežili s deťmi pri skúške 
a aj mimo nej bolo úžasné. Radosť a šťastné deti, ktoré by tam najradšej aj prespali. Bol to naozaj 
požehnaný čas a Boh nám dal s deťmi odpočinutie. Všetci sme sa tešili.  

Cesta domov bola lepšia s opraveným autom a s dobrým pocitom, že to má veľký zmysel. Jedno 
z dievčat - Norma sa priznala, že prosila Pána o piecku a deti sa modlili za elektrinu a vodu v cen-
tre Rodina. Šťastní sme došli domov a uložili čas prežitý s deťmi v našich srdciach.  

S láskou a s vďakou vám, naši drahí, že aj vy ste s nami v tejto úžasnej službe deťom z osady 
v Žehre, 

Oto a Zuzka 

MODLITEBNÝ DOM ELAION 

Iniciatíva zriadiť nonstop miesto 24/7 pre modlitby kresťanov 

v Bratislave vznikla v priebehu tohto roka. Prvýkrát sme sa stretli 

viacerí nadšenci pre túto vec  v marci. Boli to niektorí pastori, ve-

dúci modlitebných iniciatív či ľudia, ktorí robili miestnosť 24/7 na 

modlitby v Bratislave v rokoch 2007/08. Spočiatku sme len veľa 

rozprávali a hľadali spoločnú cestu v  rozmanitosti našich predstáv 

a skúseností. A postupne sme k takejto spoločnej ceste aj prišli: 

Vízia: Spolu - pre 1 Kráľa - ako 1 Boží ľud - na 1 mieste stretnutia - 

za premenu mesta a krajiny  

Modlitba k Bohu Otcovi, skrze Ježiša Krista v Duchu Svätom. 
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Po dvoch-troch stretnutiach sme si povedali, že sa budeme stretávať, aby sme čakali na Pána, 

modlili sa, uctievali Ho. 

Priznám sa, že pre mňa boli tieto stretnutia „naostro“ najsilnejšie. Počas nich nám Pán dával 

indície ohľadom tohto modlitebného domu a vo mne to zanechalo jasnú pečať. 

Asi to najsilnejšie a najčastejšie, čo nám Pán viacerým ukazoval bol olej. Veríme, že to bude 

miestnosť, kde bude tiecť Jeho olej do Jeho nádob. Ten olej predstavuje spojenie a vedenie Du-

chom Svätým, Jeho občerstvenie a zmocnenie a v neposlednom rade mentalitu Jeho nevesty. 

Pán nám dal niekoľko textov. Medzi inými aj podobenstvo o desiatich pannách. Možno aj preto 

sme zo srandy uvažovali či nenazvať tento modlitebný dom jednoducho „U múdrej panny“        

Nakoniec sme sa zjednotili v názve Elaion, čo znamená olej (v gréčtine). 

Po viacerých stretnutiach sa sformoval tím, dokonca aj úzky tím a odhodlanie otvoriť tento mod-

litebný dom ešte tento rok, napriek môjmu skepticizmu, že sa nám to nepodarí.   

Priznám sa, že som taký dojatý obetavosťou týchto ľudí (fakt sa nasadzujú aj prakticky, a dali 

dokopy zo svojho vlastného vrecka 3000€), že som dal „nohu z brzdy dole“, zaradil sa a pribalil 

do auta tašku s montérkami.  

Medzičasom nám Pán totiž požehnal miestnosť na Košickej 37, ktorá sa uvoľnila (hneď vedľa 

miestnosti kde je v súčasnosti Dom modlitby, ktorý býva v piatok večer). 

K slávnostnému a modlitebnému otvoreniu Modlitebného domu Elaion došlo v novembri a síce 

stretnutím pastorov a lídrov v Bratislave 18.11. o 18:30, kedy sme spoločne vyprosovali Božiu 

milosť pre toto miesto a ľudí, ktorí sem prídu. 

Momentálne je Modlitebný dom Elaion k dispozícii a  na webovej stránke https://elaionho-

use.org/zapissa/ si môžete rezervovať svoj čas a potom ho naživo stráviť osamote či s priateľmi 

alebo skupinkou. (Večer bývajú otvorené stretnutia chvál, ku ktorým sa môžete pridať). 

Týmto oznamom vás pozývam: 

1. K návšteve Elaionu, ktorá môže byť zároveň stretnutím so živým Bohom, Jeho dotykom, 
občerstvením, či časom modlitieb. 

2. No a nakoniec, a naozaj až nakoniec, ale predsa: môžete nám pomôcť aj finančne. Zatiaľ 
ideme iba z vlastných zdrojov, keďže iniciatíva vzniká zospodu a tiež aj preto, že práve 
teraz je obdobie/časť roka, kedy príjmy v zboroch zvyknú klesnúť a klesli aj v našom 
zbore. Nuž a tak sme sa na staršovstve dohodli, že vytvoríme na tento účel variabilný sym-
bol 247. Veríme, že Dom modlitby bude v budúcnosti „samofinancovateľný“. Teraz sme 
však na začiatku a každú pomoc so „štartovným“ uvítame. Takže môžete prispieť aj fi-
nančne na číslo zborového účtu IBAN: SK38 0900 0000 0001 7189 2437 s použitím VS 247. 

https://elaionhouse.org/  

https://www.facebook.com/modlitebnydomelaion/  

S prianím Božieho požehnania, Michal Kevický 

https://www.facebook.com/Dom-Modlitby-House-of-Prayer-Bratislava-551930541840969/
https://elaionhouse.org/zapissa/
https://elaionhouse.org/zapissa/
https://elaionhouse.org/
https://www.facebook.com/modlitebnydomelaion/
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VIANOČNÝ BAZÁR 

Milí bratia a sestry, už štvrtý rok vás pozývame na vianočný 
bazár, ktorý sa uskutoční po zhromaždení počas advent-
ných nedieľ.  

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

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

 

TERMÍNY NA DECEMBER 2019 

01.12.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Michal Kevický, Jojo Brenkus | Večera Pánova 

  16:00 
Diskusné zborové zhromaždenie k návrhom roz-
počtu, CASD Cablkova 3 

07.12. - 08.12. sobota - nedeľa  
Koncerty Bratislava spieva gospel (BSG), Sloven-
ský rozhlas Mýtna 1 

08.12.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Tomáš Majer, Michal Kevický 

15.12.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Miroslav Paško, Miroslav Mišinec 

  17:30 Zborové modlitby, Trnavská 67, Branislav Križan 

22.12.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Peter Pelech, Paul Lizardo 

29.12.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Branislav Križan, Michal Kevický 

  17:30 Zborové modlitby, Trnavská 67, Branislav Križan 

05.01.2020 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Michal Kevický | Večera Pánova 

 

INFORMÁTOR december 2019 | BJB Bratislava - Viera 

nepredajné | pre vnútornú potrebu zboru BJB Bratislava - Viera 

kancelaria@bjbviera.sk| 0948 016 464 | účet: SK38 0900 0000 0001 7189 2437 

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

číslo na január 2020 vyjde v nedeľu 5.1.2020 |uzávierka 2.1.2020 

redakcia: Michal Kevický, Jarmila Antalíková a Marek Antalík 


