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Správa Michala Kevického 

kazateľ (obsahuje aj správu za dorast) 

 

Rok 2018 bol pre mňa v mnohom prelomový: zakúsil som veľa občerstvenia a nového smero-
vania v službe. Pre rok 2019 bolo kľúčové pokračovať v modlitebnom nasadení a vnímal som, 
že Pán nás pozýva aj k osobným zápasom s uistením, že má pre nás nadprirodzené odpovede. 
Zvlášť to vyjadroval text, ktorý bol aj veršom na rok 2019 pre náš zbor:  Proste a dostanete, 
hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. Veď každý, kto prosí, dostáva, kto hľadá, nachá-
dza, a tomu, kto klope, sa otvorí (Matúš 7,7-8). Takže okrem iných tém (štúdium listu Kolo-
senským, 1.misijná cesta apoštola Pavla) sme sa počas roka k tomuto textu vracali aj v káz-
ňach. Teraz môžem naozaj potvrdiť, že som sa nemýlil. Pán Boh aj do môjho osobného života, 
ale aj v našom zbore odpovedal na modlitby, dával nám nachádzať, čo sme stratili a otváral 
nadprirodzene nové situácie a príležitosti pre Jeho kráľovstvo. 

 

Nové staršovstvo 

Nové staršovstvo bolo na mojom modlitebnom zozname na prvom mieste. Na začiatku roka 
2019 som mal za sebou trojročné vážne a neúspešné hľadanie a snahy o doplnenie tímu star-
šovstva, alebo vytvorenie nového. Po diskusiách na stretnutiach zborovej rady a na diskusnom 
stretnutí zboru v októbri 2018 sme nakoniec dospeli k spoločnému rozhodnutiu pristúpiť k prí-
prave volieb do staršovstva. Nasledoval proces navrhovania kandidátov do staršovstva (nako-
niec bolo navrhnutých 54 kandidátov) a ich rozhodovanie o tom, či to prijmú. Kandidatúru 
prijali ôsmi a zborová rada vyjadrila podporu štyrom z nich, pričom jeden sa kandidatúry ne-
skôr vzdal. Takže do hlasovania zboru boli aj s podporou kazateľov a zborovej rady predstavení 
traja kandidáti, ktorí boli následne v marci do tejto služby aj zvolení.  Sú nimi: Samuel Antalík, 
Tomáš Majer a Peter Málach. 

 

Na začiatku apríla sme spolu strávili ví-
kend, aby sme hľadali Božie vedenie 
pre to ako viesť zbor. Bol to čas kedy 
sme vyhodnocovali ako vnímame situ-
áciu v zbore. Uvedomovali sme si at-
mosféru straty dôvery v spoločenstve 
a stratu vnímania spoločného smero-
vania. Hlbšie sme analyzovali aj vý-
sledky prieskumu NCD z novembra 
2018, ktorý tiež ukázal obrovský pre-
pad v oblasti láskyplných vzťahov 
(oproti roku 2012) a zmocňujúceho ve-
denia:  
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Počas víkendu sme postupne prechádzali strategickým plánovaním a aj momentami, kedy sme 
vnímali, že Boh nás uisťuje v tom aby sme sa zamerali na službu komunite (v okolí stretávania 
sa zboru, ale aj komunite, v ktorej ako členovia zboru žijeme). 

Naše smerovanie sme zhrnuli takto: 

1. V rozmedzí 6-12 mesiacov byť v reálnom procese prípravy zakladania zboru so zame-
raním na komunitu. 

2. Vzájomná spolupráca a dôverné osobné vzťahy. 
3. Praktická služba zboru komunite v lokalite zboru. 

Mottom, ktoré sme najsilnejšie vnímali, a ktoré to zhŕňa je: „Nežijeme pre seba“ a biblickým 
textom, ktorý nás v tom viedol je: 

A za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili už viac sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel 
a bol vzkriesený (Druhý Korinťanom 5, 15). 

Dnes po deviatich mesiacoch spolupráce môžem s vďakou Bohu konštatovať, že tento tím je 
vypočutou modlitbou a som veľmi rád, že môžeme zakúšať Božie vedenie, ale aj to ako sa 
navzájom dopĺňame a podporujeme. 
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Nový program pre pred tínedžerov - PreTeen program 

V októbri 2018 sme tiež s niekoľkými rodičmi vycestovali do Lučatína, kde nám YWAM pred-

stavili program pre deti, ktoré sme vtedy mali v skupine ORLY (17 detí) a pre ktorú sme hľadali 

ďalšie smerovanie, pretože dorast (Raising) sa v tom čase zlúčil s mládežou (TeenZone) 

a akoby pre nich neexistoval prirodzený priestor pokračovať v nejakej dorasteneckej skupine.   

Tento program (10 trojhodinových stretnutí približne každý druhý týždeň, 10 duchovných tém 

a 10 praktických lekcií) sme realizovali od februára do júna.  

Okrem toho sme pre túto skupinu pri-

pravili jednu dievčenskú a jednu chlap-

čenskú prespávačku, spoločnú brigádu 

1. mája, víkendovku so splavom po 

Malom Dunaji. Po lete z tejto skupiny 

vznikol nový dorast a robili sme pre 

nich pravidelné stretnutia v piatok ve-

čer. Okrem toho mali v septembri spo-

ločnú brigádu v rámci Milujem svoje 

mesto, jednu víkendovku (už spoločnú 

s novými Orlami) na Chvojnici a jednu 

dievčenskú a jednu chlapčenskú pre-

spávačku. V novembri pripravili tzv. 

dorastenecké zhromko pre orly 

a mladšie besiedky na Trnavskej. 

Pre mňa je stále nesmierne občerstvujúce a inšpiratívne spolupracovať v tíme nového dorastu 

a aj touto cestou chcem poďakovať za spoluprácu Marcelkovi Ozogánymu, Majke Šúryovej 

a Dávidovi Šúrymu, Braňovi Kráľovi, 

Lenke Pelechovej, Kvetovi Boltižia-

rovi a Jarke Krajčiovej a samozrejme 

ďalším „hosťom“ na dorastových 

stretnutiach a angažovaným rodi-

čom. 

Od septembra do skupiny orlov po-

stúpila nová skupina (spolu 14 detí). 

Takže som znovu hľadal nových spo-

lupracovníkov do nového tímu, ktorý 

pre nich urobí PreTeen program. Pri-

dali sa ku mne Peter Thuránsky 

s manželkou Mimou a Maťo Hrnčia-

rik. Ale výdatne nám už pomáhali (a 

Modlitby za deti na slávnostnom ukončení PreTeen 

programu 16. júna 2019 

 

Víkendovka Chvojnica 18.-20. október 2019 ORLY + 

DORAST 
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pomáhajú) aj niektorí z dorastencov. V októbri sme túto skupinu orlov aj s dorastencami zo-

brali na víkendovku na Chvojnici. Začali sme s nimi prechádzať aj PreTeen program (ktorý bude 

končiť v apríli 2020),  a v novembri sme mali spoločnú prespávačku.  

V súčasnosti sa tieto dva tímy prepájajú a koordinujeme službu spoločne, pretože by sme 

chceli tieto dve skupiny v apríli budúci rok spojiť do jedného dorastu.   

Pre mňa je Pre Teen program vypočutou modlitbou z leta 2018, kedy som naozaj nevedel ako 

a kto bude týmto deťom slúžiť. To, že to budem aj ja som vtedy ešte netušil. 

 

Nové zapojenie v BSG 2019 

Podobne ako asi mnohí som aj ja zostal v nemom úžase v decembri 2018 po koncertoch BSG. 

Žasol som nad silnou atmosférou, obrovskými dverami pre evanjelium (pre účinkujúcich aj 

divákov), perfektnými koncertami, dojímavým nasadením slúžiacich a dobrovoľníkov, Mar-

kom a Amy (vidieť ich v tejto akcii bolo pre mňa novým objavom ich obdarovania). V roku 2018 

to bol pre nás nový a pilotný projekt, do ktorého sme išli s váhaním a opatrnosťou, ale myslím, 

že sme končili s dojatím a vďakou Pánu Bohu. 

Tento rok som sa nasadil v BSG aj v oblastiach, ktoré sa ukázali pre nás výzvou: hľadanie spon-

zorov a grantových možností a príprava následnej práce. V prvej oblasti môžem znovu konšta-

tovať vypočutie modlitby: Okrem grantu z Bratislavského samosprávneho kraja (3000€) sme 

získali aj grant z Mustard Seed Foundation (13000 USD), z ktorého môžeme čerpať aj v r. 2020. 

Následnú prácu sme postupne pripravovali s Mirom MIšincom, Evkou a Tomim Majerovcami, 

Janet Lachovou, Jarkou Antalíkovou, Jankou Šebo a Darinkou Malou. Vytipovali sme postupne 

niekoľko skvelých možností, čo by sme vedeli ponúknuť pre ďalšie stretávanie sa tých, čo pre-

javia záujem. Bolo ťažké to potom zredukovať na jeden jediný nástroj, ale rozhodli sme sa pre 

MyLife (6 stretnutí, 6 tém zameraných na prežitý život a budúcnosť, práca v malých skupinách, 

civilné prirodzené prostredie). Skupina MyLife sa už stretáva od 13. januára a je v nej približne 

30 ľudí, z ktorých polovica nepozná Pána Boha. 

Aj toto je pre mňa vypočutou modlitbou, ktorú som mal koncom roka 2018 na modlitebnom 

zozname a v tomto roku v zozname mojich úloh a priorít. 

 

Zborový tábor 

Aj tento rok sme sa rozhodli pre zborový tábor v horskom hoteli Remata na konci augusta. 

V rámci toho ako vnímame smerovanie pre náš zbor sme sa rozhodli urobiť tábor do veľkej 

miery tréningom v osobnej a skupinovej evanjelizácii. Pozvali sme Pavla Vopaleckého s tímom 

jeho spolupracovníkov. Pavel je aktivistom v hnutí Organická cirkev (dôraz na osobné kontakty 

- zvlášť s neveriacimi ľuďmi a malé skupinky – bunky; viac info napr. na:  http://eubunky.eu/ 

a http://www.jetka.cz/). Myslím, že ich semináre mohli byť pre nás naozaj vystrojujúce 

http://eubunky.eu/
http://www.jetka.cz/
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a inšpirujúce.  Keďže sme mali slúžiacich hostí, tak tento tábor som mohol čas využiť ešte viac 

na pastoráciu a osobné stretnutia. Mimochodom to je stále jeden zo vzácnych benefitov zbo-

rových táborov:  osobné stretnutia a rozhovory, ktoré prinášajú zoznámenia sa a inšpiratívne 

zdieľanie. 

 

Iné udalosti a služby v rámci zboru 

• Novými členmi zboru sa 16. júna stali: Miroslav Hlaváčik, Daniel Jursa, Michal Jursa, 
Tono Lassl a Jakub Váňa. 

• Požehnávania detí: 3. februára bol Pánu Ježišovi predstavený Timotej Kremský; 12. mája 
Krištof Antalík, Tobiáš Géze, Agátka Lehelová a Michal Predný; a 4. augusta Dávid Kováč. 

• Sobáš: 7. septembra 2019 si svoje áno povedali Jakub Váňa a Slávka Trusiková. 

• Krst: 5. mája boli na vyznanie svojej viery pokrstení Jakub Váňa a Michal Jursa. 

• Ukončené členstvo: svoje členstvo v zbore ukončil na vlastnú žiadosť Martin Mikletič - 
25. januára 2019. 

• Na základe júnového hlasovania v zbore prešiel brat Miroslav Mišinec na pozícii dru-
hého kazateľa na plný úväzok od 1. septembra 2019. 

• 29. augusta 2019 odišiel k Pánovi náš brat Slávo Jankovič vo veku 59 rokov. 

 

Priestory pre zbor 

Keďže ma to stálo pomerne veľa času a energie (v náročnom období septembra a októbra), 

tento rok by som chcel uviesť do tejto správy aj zvažovanie novej možnosti priestorov pre náš 

zbor. Túto možnosť som objavil náhodne niekedy v máji. Do leta sme stihli urobiť niekoľko 

obhliadok postupne so záujemcami z vedúcich služieb a staršovstva. Po lete nastal zvrat v ce-

nových podmienkach a zrazu sme mali v ponuke 663 m2 na Chemickej ulici v cene 5,43 €/m2 

aj s energiami na najbližších 8 až 18 rokov nájmu.  

Na staršovstve sme si povedali, že pre konečné rozhodnutie okrem modlitieb získame aj náčrt 

toho ako by sme do nových priestorov rozčlenili naše aktivity (s čím nám pomohol Erik Stupka) 

a nacenenie nákladov na rekonštrukciu (s čím zase nám pomohli Mirko Pír a Oto Timčák). 

K modlitbám sme vyzvali aj zborovú radu a počas zhromaždení zbor. Zároveň sa uskutočnilo 

niekoľko obhliadok priestorov.  

Nakoniec sme sa rozhodli do tejto alternatívy nejsť. Jednak sme ako starší nevnímali jasné 

a spoločné presvedčenie, že do toho máme ísť; jednak nám to úplne nesedelo so smerovaním 

pre náš zbor; jednak sme necítili dostatočnú odozvu/záujem/potvrdenie od členov zboru; 

a jednak sa nám zdalo, že vstupná investícia a rekonštrukcia by boli pre nás príliš náročné 

(svojpomocne to bolo odhadované na cca 150 000 €). Niekoľko týždňov po tomto rozhodnutí 

sme zároveň čelili skutočnosti, že zborový rozpočet sa nenapĺňa a hrozilo že tento rok skon-

číme v hlbokom mínuse. To sme však všetci spoločne zvrátili väčším nasadením v dávaní ku 

koncu roka. 
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Nové zapojenie v službe BJB - nástroj prieskumu NCD a nástroj Cesta obnovy 

Na jar 2018 bola zvolená nová Rada BJB aj s novým konceptom jej fungovania (informácie 

o tom boli posielané priebežne členom zboru) a po prvých troch mesiacoch si stanovila za cieľ 

podporiť zakladanie zborov, starostlivosť o kazateľov a tiež revitalizáciu zborov. Rozhodli sa 

pokúsiť zmapovať stav a situáciu zborov a na tento účel odporučila (väčším zborom) použiť 

nástroj NCD, ktorý zahŕňa aj prieskum a diagnostiku ôsmich vlastností zboru. Keďže som ná-

rodným koordinátorom NCD na Slovensku, požiadali ma, aby som v tom pomohol.  Do prie-

skumu sa tento rok 2019 zapojilo päť zborov BJB (Ružomberok, Poprad, Mengusovce-Štôla, 

Banská Bystrica, Lučenec). Pre mňa to okrem administratívy (s ktorou mi nádherne pomohol 

Marek Antalík) znamenalo štyri stretnutia so staršovstvami týchto zborov kvôli analýze výsled-

kov prieskumu a tri služby na nedeľnom zhromaždení v niektorých z týchto zborov. 

Zároveň tento rok vznikal tím Cesta obnovy a samostatný odbor BJB Cesta obnovy, ktorý za-

strešuje aj nástroj prieskumov NCD, ale aj samotný nástroj Cesta obnovy. Ide o niečo, čo po-

stupne vzniklo v Európe a zdá sa, že pomáha zborom v revitalizácii a obnove. My sme sa to 

učili od takéhoto tímu, ktorý už niekoľko rokov pracuje v Česku:  www.cestaobnovy.cz  Zúčas-

tnil som sa v marci konferencie pre tímy z rôznych zborov CB v Čechách a na Slovensku, ktoré 

prechádzajú Cestou obnovy. V septembri sme absolvovali dvojdňové školenie, kde sa nám 

bratia z Čiech snažili ukázať všetky etapy a Cesty obnovy a dopodrobna nám vysvetlili výhody 

aj úskalia aj na základe ich skúseností. Na marec 2020 pripravujeme jednodňové školenie pre 

staršovstvá BJB na Slovensku, kde by sme im tento nástroj chceli predstaviť a ponúknuť a na 

jeseň by sme chceli tento nástroj predstaviť aj iným evanjelikálnym denomináciám a zborom 

na Slovensku. 

 

Kresťania v meste (KvM) 

Som nesmierne rád, že v rámci Bratislavy máme platformu Kresťania v meste. Predovšetkým 

kvôli dôležitej službe bezdomovcom, ale aj kvôli tomu, že sme aj tento rok mohli mať spoločné 

veľkopiatkové zhromaždenie, ktoré je jediné svojho druhu počas celého roka. Zároveň sme sa 

mohli aj tento rok v septembri nasadiť do akcie Milujem svoje mesto a spoločne tak slúžiť ko-

munite a niesť evanjelium tým najprirodzenejším spôsobom. O tomto všetkom (a o mnohom 

inom, čo robíme ako kresťania v meste) si môžete viac prečítať na stránke 

https://www.krestaniavmeste.sk/. 

Ja som sa najviac angažoval v tom aby sme sa ako pastori v rámci mesta naďalej raz za mesiac 

stretávali. Verím, že je to kľúčové aj kvôli zdieľaniu a povzbudeniu, ale aj kvôli našej spoločnej 

službe mestu. Tento rok do našej komunity pastorov pribudol Danny Jones.  Okrem spomína-

ných iniciatív a pravidelných stretnutí pastorov KvM, sme aj tento rok pripravili výnimočnú 

udalosť (9. júna). Bola to záhradná slávnosť pre pastorov a vedúcich aj s ich rodinami. Aj tento 

rok to bolo stretnutie kde sme mohli zažiť neformálne a veľmi vzácne spoločenstvo aj so svo-

jimi manželkami a rodinami. Znovu sme si pripomenuli našu hodnotu jednoty a spolupráce 

kresťanov v našom meste na báze nášho vzťahu s Bohom a našich vzájomných vzťahov. 

http://www.cestaobnovy.cz/
https://www.krestaniavmeste.sk/
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Služba v rámci Slovenska 

Možno to nepatrí úplne do mojej výročnej správy, ktorá sa má venovať primárne mojej službe 

v našom zbore. Skôr to patrí do mojich voľnočasových aktivít, ktoré úzko súvisia aj s naším 

zborom. Do roku 2019 sme vchádzali s tým, že sme uplynulý rok (a niekoľko posledných rokov) 

videli veľa škandálov, odkrytých káuz predstaviteľov štátu, polarizácie spoločnosti, protestov 

Za slušné Slovensko a vrcholom bola vražda novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky. Toto inici-

ovalo pomerne veľa kresťanov nielen k účasti na protestoch, ale hlavne k modlitbám. V marci 

2018 sme obnovili pravidelné modlitby na hrade každú nedeľu. A v marci 2019 sme začali pri-

pravovať spoločný modlitebný dom v Bratislave, ktorý by slúžil nonstop pre každého kto hľadá 

miesto na osobnú, alebo skupinkovú modlitbu, alebo po večeroch na spoločné chválové 

a modlitebné stretnutia. V novembri sa nám ho podarilo otvoriť a dnes je plne k dispozícii: 

https://elaionhouse.org/  

Okrem spomínaných modlitieb na hrade je to pre mňa stále spolupráca pastorov a vedúcich 

v našom meste; podpora a pomoc kresťanom slúžiacim v politike (v NR SR a štruktúrach Eu-

rópskeho parlamentu); iniciatíva Vidím nové Slovensko; Campfest a tiež Premena Tour, ktorú 

robíme v spolupráci s Mariánom Lipovským a kapelou Timothy. Tento rok som s Premena 

Tour navštívil šesť miest (Revúca, Rimavská Sobota, Šahy, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou 

a Kráľova Lehota).  Verím, že nás Pán Boh pozýva k zápasu za premenu našej krajiny. Ako ob-

čania môžeme využiť naše demokratické práva. Ale ako kresťania máme omnoho silnejšie ná-

stroje a neporovnateľne väčšiu nádej ku zmene. 

 

Poďakovanie 

Keď si takto retrospektívne pripomínam, čo všetko sme posledný rok zažil a kde som videl 

konať Boha, musím sa poďakovať: 

• Starším zboru za podporu, spoluprácu, vzájomné doplnenie, Božiu múdrosť a vzácne 

priateľstvo. 

• Administrátorom zboru Marekovi a Jarke Antalíkovcom za excelentnú prácu a vaše 

srdce pre ľudí a zbor. 

• Ešte raz všetkým, ktorí slúžite orlom a dorastencom - vy viete čo všetko k tomu patrí 

a predsa v tom zotrvávate. 

• Všetkým čo slúžite deťom v besiedke a mládeži a snívate ten sen, že Pán Boh bude 

mocne konať aj v životoch mladých ľudí. 

• Všetkým vedúcim služieb v našom zbore a dobrovoľníkom za vaše vzácne nasadenie 

a obetavosť. Bez vás by sa všetky tie veci v zbore Viera a aj mimo neho minulý rok ne-

stali (týmto dávam do pozornosti aj všetky ostatné výročné správy v našej brožúrke) 

• Pánu Bohu za vypočuté modlitby a otvorené dvere. 

 

Michal Kevický [späť na OBSAH] 

https://elaionhouse.org/
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Správa Miroslava Mišinca 

kazateľ 

 

Som vďačný, že aj rok 2019 bol z Božej milosti rokom v ktorom som mohol ďalej pokračovať 

v zapájaní sa do služby nášmu cirkevnému spoločenstvu ako aj ľuďom mimo neho.  

Úvod roka otváralo KvM spoločnými modlitbami v rámci aliančného modlitebného týždňa. 

Následne som sa zúčastnil stretnutie zástupcov mládeží Európskej baptistickej federácie v Bru-

seli zameraný na rozvoj spolupráce a prepájanie mládeží v Európe. 

V spolupráci s tréningovým centrom Kompas v Žiline sme sa zapojili do Exit Tour - návštevou 

stredných škôl v Bratislave, kde sa študenti mohli zúčastniť seminárov zameraných na preven-

ciu, koncertu ako aj spoločných aktivít.  

S TeenZone sme pokračovali v týždenných stretávaniach či už s domácimi alebo hosťujúcimi 

rečníkmi, ktorí prinášali rôzne biblické témy. Zúčastnili sme sa aj niekoľkých konferencií (MK 

BJB alebo KPM), spoločných víkendoviek/prespávačiek, ktoré nám slúžili ako teambuildingy 

a zapojili sme sa maľovaním ihriskových prvkov v Ružinove aj do projektu Milujem svoje 

mesto. Samozrejmosťou sú už naše letné tábory, ktorý sme tentokrát absolvovali na Orave 

a ktorého témou boli duchovné dary. 

Tiež sa tešíme, že od nového školského roku sa nás na TeenZone začalo schádzať okolo 30-40 

a že začala účinkovať nová mládežnícka chválospevka pod vedením Andreja Uhrina. Mohli 

vzniknúť aj nové skupinky v rámci TeenZone, ktoré vedú ľudí k učeníctvu ako aj k preberaniu 

zodpovedností v rámci našej skupiny. 

Už zabehnutou skutočnosťou sa nám stali pravidelné misijné cesty do mesta Volovec na Ukra-

jine, kde sa nám v tomto roku podarilo v auguste zorganizovať zborový autobusový výjazd, 

ktorého sa mohlo zúčastniť cca 40 ľudí. Tí následne mohli byť pomocou na letnom detskom 

tábore aj na stavebných prácach pri stavbe modlitebni, na ktorej sa taktiež odviedol kus práce. 

Tiež sme tam mali možnosť navštíviť okolité cirkevné zbory v ktorých sme mohli aj slúžiť. 

Dobrou tradíciou zostáva spoločný zborový deň, ktorý sme organizovali v Bernolákove a tak-

tiež zborový tábor na Remate, ktorým nás tematicky sprevádzal Pavel Vopalecký so svojím 

tímom ohľadne zručností osobnej evanjelizácie. 

Vstúpili sme aj druhého ročníka projektu Bratislava spieva gospel, ktorého sa v tomto ročníku 

zúčastnilo asi 150 záujemcov a tešíme sa, že tento projekt mal pomerne dobrý ohlas aj medzi 

širšou verejnosťou. Sme radi, že s niektorými z nich sme v januári začali následnú prácu s kur-

zom MyLife 

Jednou z dvoch z nových kapitol roku 2019 je nové zloženie staršovstva, ktoré bolo zvolené na 

jar a ktoré prijalo za svoje smerovanie výzvu „Nežijeme pre seba“ ktorou túži (nielen) prokla-

movať našu otvorenosť ale aj praktickosť v službe ľuďom okolo nás. S tou druhou novinkou 
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súvisí môj odchod po siedmych rokoch ako učiteľa náboženstva z CZŠ Narnia a zaradenie sa 

od septembra na plný úväzok na post kazateľa v cirkevnom zbore BJB Bratislava-Viera. 

Zažili sme teda veci tak milé ako aj tie čo nás tešia menej. Z tých radostnejších záležitostí, ktoré 

nám boli dopriate bol napríklad krst, ale taktiež sobáš Jakuba Váňu so Slavkou Trusikovou. 

Začali sme sa tiež modliť za založenie nového zboru pričom sme sa zapojili do spolupráce so 

zborom v Podunajských Biskupiciach, ktorý by takisto rád videl/zažil duchovné prebudenie. 

Zase na strane druhej nás trápia nezhody a ťažkosti v niektorých manželstvách, nezáujem nie-

ktorých detí (tínedžerov) o Božie veci a hlavolamom pre nás naďalej zostáva otázka vlastných 

priestorov... No a nemalým prekvapením bolo pre nás odvolanie Slava Jankoviča na več-

nosť     

Ďakujem za každú vašu modlitbu, podporu a úsmev, ktorej sa mi z vašej strany dostalo. 

Rok 2020 sa už naplno rozbehol a vidím tu veľký priestor na modlitby, pôst ako aj hľadanie 

Božieho smerovania. Do tohto zápasu o vidiace oči a premenené srdcia vás aj touto krátkou 

správou z roku 2019 všetkých pozývam. Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrden-

stvo, aby ste prinášali svoje telá ako živú, svätú, Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú 

bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, 

aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé. (Rim 

12, 1-2). 

Miroslav Mišinec [späť na OBSAH] 

 

Správa hospodára zboru 
 

Plnenie rozpočtu k 31.12.2019: 

Príjmy  112 548 eur 

Výdavky  116 090 eur 

Výsledok      -3 543 eur 

 

Stav finančných prostriedkov na účtoch: 165 198 eur 

z toho:  Stavebný fond     147 017 eur 

Rezerva z minulých rokov       18 181 eur 

 

V roku 2019 sme zrealizovali dve extra zbierky: 

- zbierka na tábor pre deti zo Žehry    826 eur 
- zbierka na prácu na Ukrajine  1 074 eur 

Vlado Bocko [späť na OBSAH] 
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Správa administrátora zboru 

Jarka a Marek Antalíkovci 

 

Okrem bežnej agendy administrátora (napr. vedenie kancelárie, správa zborovej web stránky, 

príprava a posielanie oznamov, vedenie pokladne, starostlivosť o majetok a priestory zboru, 

príprava Informátora či informačného štvrťročníka, vedenie zborových tabuliek, štatistík, za-

bezpečenie zborových hlasovaní...) sme spolupracovali na týchto akciách a aktivitách nášho 

zboru. 

 

Zborový deň  

Konal sa 2. júna v areáli BJB na Poštovej ulici v Bernolákove. Tento priestor sa nám osvedčil 

ako vyhovujúci vo všetkých smeroch. Okrem výbornej príležitosti na rozhovory, na ktoré bežne 

po zhromaždení nebýva čas, sme ako zbor mohli aj diskutovať o troch pilieroch smerovanie, 

ktoré vzišli zo stretnutí nového staršovstva. Program pre deti nebol žiaden špeciálny nakoľko 

v areáli je množstvo preliezok, outdorových hier, či aj príležitosť zahrať si beach volejbal. 

Pri tejto akcií a tiež zborovom tábore si uvedomujeme, že ako skupina dokážeme vytvoriť 

niečo veľmi dobré. Keď každý poslúži tým, čím ho Pán Boh obdaril, výsledkom je niečo úžasné. 

Nedá sa aby takéto akcie robil jeden dvaja či štyria ľudia. A tak sme veľmi vďační všetkým, 

ktorí priložili ruku k nášmu spoločnému dielu. Ďakujeme Mirovi Pírovi a jeho pomocníkom za 

výborný guláš, mnohým ženám za pomoc pri výdaji jedla a v neposlednom rade zboru BJB Ber-

nolákovo, ktorí nám umožnili využívať ich priestor na našu akciu. 

 

Zborový tábor 

Tak ako minulý rok, aj tento sa 

náš zborový tábor konal v Hor-

skom hoteli Remata v Ráztočne. 

Na konci augusta sme teda mali 

možnosť nielen načerpať sily, 

rozvíjať vzťahy, ale aj nechať sa 

inšpirovať našimi hosťami - Pav-

lom Vopaleckým a jeho tímom. 

Vo svojich vstupoch nám priná-

šali know-how ako hovoriť o Je-

žišovi, ako komunikovať evanje-

lium. 
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Pre mňa osobne bol úplne top pro-

gram pre deti, ktorý bol v kovbojskej 

tematike. Keď som videla a počula 

čo je pre nich pripravené, túžila som 

byť malým dieťaťom a zažívať, to čo 

ony        

Chceme veľmi poďakovať všetkým, 

ktorí sa zapojili do organizácie. Ďaku-

jeme Evke Majerovej, ktorá to celé 

úžasne vymyslela a implementovala 

ústrednú tému evanjelizácie aj do 

detského programu. Ďakujeme všetkým učiteľom besiedok, TeenZonu za pomoc pri hrách 

s deťmi, pomocníkom pri neplánovaných každovečerných opekačkách      , zvukárovi a všet-

kým nosičom, chváličom, rečníkom, hercom zo scénky či fotografom. 

Hotel nám na budúci rok zvýšil ceny a tak sme zrealizovali pries kum v našom zbore, či je to 

pre ľudí reálne aj za takýchto podmienok. Z prieskumu vyšlo, že sa do Rematy chce ísť opäť 

a tak máme rezervovaný termín na rok 2020 - 26.-30. august. Tak... tešíme sa na vás       

 

Bratislava spieva gospel - september-december 2019 

Tak ako som písala aj minulý rok, BSG je pre 

mňa unikátny projekt a som vďačná, že som 

mohla byť jeho súčasťou aj tento rok. Bol to 

druhý ročník a tak sme si mysleli, že vieme do 

čoho ideme. Prekvapil nás však markantný ná-

rast agendy spôsobený aj nárastom počtu spe-

vákov. Prihlásilo sa 173 ľudí, z čoho cca 150 

odspievalo koncerty. Koncerty sme tento rok 

robili tri, a to 7. a 8. decembra 2019. 



14 
 

Som taká vďačná za všetkých z core tímu - za 

ľudí, ktorí mali na starosti kľúčové oblasti. 

Som vďačná, že speváci z minulého ročníka 

mali chuť pomáhať a boli nám veľkým príno-

som a potešením. Som vďačná, že sme im dali 

priestor a tak im dali pocit užitočnosti, po-

trebnosti a výnimočnosti. Veľké ďakujem 

patrí všetkým ľuďom od techniky - zvuk, pro-

jekcia, osvetlenie alebo kamera. Tak isto aj 

všetkým hudobníkom, ktorí nám hrali. Ďaku-

jem všetkým, ktorí boli ochotní pripraviť na 

nácviky občerstvenie, napiecť koláč alebo ro-

biť kávičku      . 

Som vďačná, že tento rok sa Michal Kevický 

tak obul do následnej práce s ľuďmi zo spevo-

kolu, že pomohol rozvinúť diskusiu akou ces-

tou ísť a aký program pre nich zvoliť. Kurz My-

Life v podobe šiestich stretnutí povedie Miro 

Mišinec s Darinou Malou. Je to kurz, kde bude 

jasne komunikované evanjelium.  

A hlavne, som vďačná Bohu, že aj napriek vše-

tkému sa opäť postavil za tento projekt, menil 

a mení životy ľudí okolo nás. Pri tomto pro-

jekte si veľmi uvedomujem, že Pán Boh si nás 

chce použiť. Nielen ako jednotlivcov. Túžim, 

aby sme mali viac na srdci ako zbor týchto 

ľudí, ktorí Ho ešte nepoznajú. Vnímam to ako 

veľké privilégium a som hrdá na to, že práve 

náš zbor robí projekt BSG.  

 

Poďakovanie 

Do našej agendy patrí upratovanie prenajatých priestorov na Trnavskej, s čím nám pomáha 

Janka Tichá a Filip Macinský (resp. my trochu pomáhame im      ), za čo im ďakujeme. Radi by 

sme poďakovali aj za všetky povzbudivé slová, ktoré od vás dostávame. Veľmi si to vážime. 

Dáva nám to silu i motiváciu ísť v tejto práci ďalej, a nie len tak obyčajne... ale s radosťou       

 
Jarka a Marek Antalíkovci [späť na OBSAH] 
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Správa za besiedku 

 

Ďakujeme nášmu Bohu, že nám zveruje toľko detí a našou túžbou ostáva, aby z nich vyrástli 
deti Viery,  nielen deti zo zboru Viera. Uvedomujeme si, že primárne patrí rodičom právo vy-
chovávať a viesť vo viere svoje deti. Zároveň sme však radi, že deti rady chodia do besiedok, 
že sa tam tešia a tiež navštevujú aktivity, ktoré sa v rámci detskej služby organizujú. Dovoľte 
nám poobhliadnuť sa za uplynulým rokom 2019 aj v detskej službe v zbore Viera.  

Začnime od tých najmenších :-). Radi by sme na tomto mieste poďakovali Dominike Géze, 
ktorá roky verne vedie službu jasličiek pre deti od 0 - 3 rokov. Dominika sa stará o to, aby 
najmenšie detičky mali vybavenú herňu a zároveň mohli mamičky či ockovia nechať deti 
v herni v starostlivosti určených mamičiek (podľa pravidelného rozpisu) a mohli ísť na zhro-
maždenie. Ďakujeme! 

V predošlom školskom roku bolo v jasličkách cca 15 detí, v besiedke cez 90 detí. V tomto škol-
skom roku je v besiedke viac ako 70 detí, v jasličkách približne rovnako. Učiteľov slúžilo viac 
ako 30 plus ďalší pomocníci.  

No a takto vyzeral rok 2019 v detskej službe.  

Január - keďže na prelome rokov prišlo k doplneniu nášho učiteľského tímu o mládežníkov 
z TeenZone, pripravili sme im jednu nedeľu krátke školenie, na ktoré sme zavolali našich mla-
dých učiteľov a pomocníkov besiedky. Hovorili sme o tom, čo je poslaním besiedky, aké po-
stoje má mať učiteľ, ako sa na hodinu pripravovať, aké zdroje máme k dispozícii, ako zvládať 
disciplínu a podobne.  

Február - v Detskej misii sa uskutočnilo školenie pre mladých pracovníkov s deťmi. Niektorí 
naši mladí sa ho zúčastnili a tak mohli byť ešte lepšie vystrojení do tejto služby.  

Zároveň sa vo februári začal prvý program PreTeen pre celú skupinu orlov z besiedky (deti vo 
veku 11-13r.) Bol to intenzívny program plný duchovných ale aj praktických tém, ktorý sa konal 
každé dva týždne a vyvrcholil v júni. Obrovská vďaka patrí Michalovi Kevickému, ktorý celý 
program zastrešil spoločne s tímom - Majka Šúryová, Braňo Kráľ, Marcel Ozogány, Dávid Šúry 
a niektorí ďalší mládežníci z TeenZone a venovali deťom veľké množstvo času. Mnohé témy 
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pripravili samotní rodičia orlov a ich obsahom boli napríklad  - prvá pomoc, financie, varenie, 
zmeny počas puberty, Boží plán pre rodinu, vzťah s Bohom, naša identita a mnohé ďalšie veľmi 
veľmi zaujímavé témy. Súčasťou tohto roka pre orly bolo aj viacero víkendoviek a akcií, ktoré 
pomohli stmeliť kolektív a pripravili tiež pôdu pre množstvo dobrých rozhovorov a zážitkov.  

Marec - vďaka spolupráci s Táborom Levítov sme boli oslovení s možnosťou zúčastniť sa dvoj-
dňového školenia „Zážitkovej pedagogiky“, ktoré nám predstavilo nové možnosti, ako deti ne-
chať ZAŽIŤ posolstvo, ktoré im chceme odovzdať. Čerpali sme z týchto nových zručností aj pri 
príprave veľkonočného zhromaždenia pre deti.  

Apríl - opäť sme boli oslovení z KvM s prosbou pripraviť zhromaždenie pre deti v školskom 
veku počas spoločných bohoslužieb na Veľký piatok v Istropolise. Bolo ÚŽASNÉ vidieť veľmi 
veľa našich TeenZoňákov, ako ochotne slúžili a prevzali na seba zodpovednosti. To pre mňa 
osobne znamená veľa, že keď sú oslovení, ochotne sa zapoja, pomôžu a slúžia.  

Tu len krátky feedback od dvoch sestier z Christiany, ktoré boli na detskom zhromku s nami: 
„Bolo to skvelé a mladí slúžili perfektne, deti to bavilo a aj niečo zažili s Bohom.” Ďakujeme 
vám - Jarka, Tánička, Miška, Slávka, Tami, Karin, Dávid, Dančo, Anči, Jakub, Sárka, Mirko, 
Janko, Peťo, Erika, Marek, David, Dorotka, Jessi, Paťka, Šimon, Damian, Bruno, Matej, Benko, 
Bronka, Branko, Samko, Zuzka, Esterka, Peťo, Ines (snáď sú tu všetci :-) 
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Jún - pridali sme sa aj v triedach besiedky k medzi-
národnému dňu modlitieb za ohrozené deti.  

Pred koncom školského roka sme ako poďakova-
nie a zároveň spoločný teambuilding opäť pozvali 
našich učiteľov besiedky na spoločnú večeru a 
bowling. Je to vždy dobrý čas, keďže počas roka sa 
ako tím učiteľov veľa spolu nestretávame, hoci 
všetci viac menej bojujeme za jeden cieľ.   

Júl - v lete sa už 
tradične väčšie 
množstvo detí z nášho zboru zúčastňuje Tábora Levítov - tá-
bora s plnou verziou evanjelia  :-), ktorý organizuje Christiana, 
Radostné srdce a ďalšie zbory. Tento rok sa zo zboru Viera 
pridalo aj cca 11 vedúcich a verím, že spolu s deťmi si tento 
čas užili. Pozývame aj ďalších na toto leto.  

 August - Bol to čas dovoleniek a horúcich dní, no zá-
roveň sa vo voľných chvíľach makalo na príprave det-
skej služby na našom zborovom tábore. Tu patrí ob-
rovská vďaka Evke Majerovej a Jarke Antalíkovej, 
ktoré odviedli veľký kus práce pri plánovaní, koordi-
novaní a rozdeľovaní úloh nám ostatným.  

Keďže téma 
dospelákov 

bola o evanjelizácii, vzali sme rovnakú tému aj pre 
deti, avšak „zabalenú” do kovbojského šatu. Čas na 
tábore sme si všetci užili a veríme, že aj deti mohli 
znovu počuť evanjelium a tie staršie sa tiež „vyzbro-
jiť” k tomu, aby si svoju vieru vedeli obhájiť pri rozho-
voroch. Kovboji, scénky, hry aj ručné práce boli 
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výborne pripravené. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách, ale aj priamo na 
službe deťom na tábore v Remate. 

September - štart nového školského roka v besiedke je už tradične spojený s tým, že deti z be-
siedky spoločne chystajú občerstvenie pre dospelákov, aby ich pohostili po zhromaždení. Aj 
tento rok sa táto spoločná nedeľná akcia vydarila. Ďakujeme Danke a Peťovi Kovaľovcom 
a Monike Moticeac, ktorí akciu zabezpečujú a tiež všetkým mladším i starším pomocníkom, 
ktorí prídu deťom pri príprave občerstvenia pomôcť. 

Taktiež v septembri rozbiehame v besiedke nový školský rok, s čím súvisí zabezpečenie dosta-
točného množstva učiteľov, pomocníkov, rozdeľovanie detí do tried, plánovanie učebných 
materiálov a tém. Organizačne štartujeme úvodným plánovacím stretnutím učiteľov, kde si 
povieme všetko potrebné na úspešný štart detskej služby v novom školskom roku. Sme radi, 
že aj tento rok pribudli učitelia z mladých ľudí z TeenZone. :-) A zatiaľ sa im páči.  

Október - v Liptovskom Mikuláši sa uskutočnila Konferencia detskej služby. Za náš zbor a det-
skú službu sme sa zúčastnili nakoniec tri a počuli sme veľa podnetného, čo by sme radi priniesli 
aj k nám do služby deťom. Stretli sme sa ohľadom týchto tém aj s naším staršovstvom a ve-
ríme, že sa posunieme vpred.  

November - Decká, ktoré boli minulý školský rok orly (a prešli PreTeen programom) sa začali 
tento školský rok stretávať ako dorast. (Viac informácií nájdete v správe Michala Kevického.) 
Keďže sme chceli naviazať na minulosť, keď dorast (Raising) pripravoval detské zhromaždenia 
pre deti z besiedky, pustili sme sa odvážne do tohto projektu aj s touto úplne novou skupinou 
dorastencov. Decká priniesli mnoho nápadov a boli aktívne pri tvorbe programu a tak sme 17. 
novembra mali pre besiedky, ktoré sa stretávajú na Trnavskej prvé detské zhromko pripravené 
dorastencami. Téma bola: Tlak okolia.  

Ako vedúci sme boli nadšení z toho, ako si decká z dorastu počínali, ako priniesli svedectvá aj 
Božie slovo. Veľmi sa páčilo aj deťom z besiedky, ktoré boli „poslucháči”. Chceme pokračovať 
i ďalej a v najbližších mesiacoch budeme chystať ďalšie takého zhromko. Jednak veríme, že je 
super, keď sa dorastenci, ktorí len nedávno vyrástli besiedku, učia slúžiť a dávať a tiež preto, 
že pre deti z besiedky je príjemným osviežením, keď v jednu nedeľu pred nimi stoja miesto ich 
učiteľov ich (takmer) rovesníci. 
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Keď sa pozrieme späť na rok 2019, máme v srdci veľkú vďačnosť. Hoci ľudia v tíme učiteľov sa 
sem-tam obmieňajú (pracovné vyťaženie alebo jednoducho život), tak mnohí slúžia rok za ro-
kom. Je vás veľa, čo nejakým spôsobom zasahujete deti v našom zbore vašou službou, vaším 
životom. ĎAKUJEME! Sme vďační, že aj tento rok sme našli dostatok učiteľov pre všetky triedy 
besiedky. Sme vďační, že z vlaňajšej skupiny orlov sa vytvorila výborná skupina dorastu s vý-
bornými vedúcimi. Je úžasné ako sa do služby deťom prirodzene zapájajú a vypomáhajú ob-

rovským spôsobom TeenZoňáci (we      you), pretože aj o tom je Božia rodina v zbore Viera. 
A nakoniec, sme vďační, že detská služba a jej cieľ (aby naše deti poznali, milovali a chodili vo 
viere a s Pánom) leží na srdci aj naším starším a podporujú nás.  

Ďakujeme Bohu za celý rok, že nás viedol a vedie v službe deťom. Nech je Ježišovi Kristovi 
vzdaná sláva a nech sú naše deti deťmi Viery.  

  

za tím vedenia besiedky Evka Majerová, Lenka Pelechová [späť na OBSAH] 

 

Správa za Teen-Z-one 
 

Teen-Z-one je skupina mladých ľudí vo veku od 13 rokov až 

po niekoľkých vysokoškolákov. Je to skupina, ktorá sa pra-

videlne stretáva každý piatok pri chválach, hrách, témach, 

diskusiách a samozrejme jedle. Za posledný rok na mládež 

prišlo celkovo viac ako 90 mladých ľudí, či už z nášho zboru, 

z iných zborov alebo kamarátov a spolužiakov, z čoho sa 

veľmi tešíme. Od septembra sa nás v piatky stretáva pri-

bližne 30-40. V tejto chvíli na mládeži funguje osem men-

ších skupiniek, z čoho šesť vzniklo len tento rok. Toľko ku 

štatistikám a teraz trochu o tom, ako vyzeral rok našich tí-

nedžerov.  

Začiatkom roka 2019 sme prvýkrát robili akciu Exit tour 

v Bratislave. Táto akcia prebiehala v spolupráci s Fusionom 
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v našom zbore a niekoľkými ďalšími zbormi v Bratislave. Sme vďační, že niektorí mladí sa za-

pojili aj tu, či už účasťou na záverečnom koncerte, pomocou na školách alebo s rozkladaním 

aparatúry.  

Počas prvého polroka sme boli dvakrát na návšteve inej mládeže a to konkrétne na mládeži 

v Poprade a v Komárne, kde sme strávili príjemný čas ako pri téme tak aj pri spoznávaní sa 

a výletoch. Okrem toho sme sa zúčastnili na mládežníckej konferencii v Banskej Bystrici, kde 

sme počtom mladých vyhrali prvú cenu za najvyššiu účasť.  

Tento rok sme sa veľa rozprávali o apologetických otázkach, pričom sme mali niekoľko hostí 

aj zo zboru. Tiež sme sa venovali téme vzťahov a od letného tábore sme preberali duchovné 

dary a mali sme niekoľko tém cielených aj priamo na evanjelium.  

Ako každý rok, aj teraz sme mali letný mládežnícky tábor, tentokrát sme boli na Orave. Na 

tábore sme mali možnosť rozprávať sa o duchovných daroch na témach aj v menších skupin-

kách. Tiež sme mali výborný čas pri hraní volejbalu, rozprávaní sa a skvelých chválach. Pred 

táborom sa tiež veľa našich mladých zúčastnilo aj na Fusion tábore, kde niektorí z nich boli aj 

v roli vedúcich. Koniec leta sme niektorí spolu strávili aj na rodinnom zborovom tábore, kde 

sme mali na starosti hry pre deti.  

Od októbra sme začali pravidelne chodiť do zboru v Podunajských Biskupiciach, kde skupina 

našich mladých slúži chválami a pomáha aj iným spôsobom. Okrem tejto služby veľa mladých 

pravidelne chodí na Ukrajinu a tiež nie-

koľko mladých slúži učením v besied-

kach, vítaním v zbore v nedeľu ráno, či 

chválami. V septembri sa tiež odohrala 

akcia Milujem svoje mesto, Teen-Z-one 

tiež mohol priložiť ruky k dielu.  

Ako mládežnícky tím sme veľmi vďační 

za to, ako Boh pracuje na našej mládeži. 

Vidíme, že stále chodí veľa ľudí a naši 
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mladí pozývajú aj neveriacich ka-

marátov a spolužiakov. Je 

úžasné tiež sledovať, ako teenzo-

ňákom na sebe záleží a ako majú 

spolu pevné vzťahy. Tiež je ale 

náročné viesť takú veľkú skupinu 

a nestratiť osobný záujem, preto 

je toto jedna z vecí, na ktorej sa 

snažíme pracovať. Našou túžbou 

je, aby mladí mali osobný vzťah 

s Bohom a aby mládež bola 

miestom, kde v tom môžu rásť. 

Modlíme sa za vedenie toho, ako robiť naše piatkové stretnutia správne a čo najlepšie.  

Ďakujeme za každú vašu podporu, či už modlitebnú alebo inú :) 

 

za vedenie Teen-Z-one Slávka Váňová [späť na OBSAH] 

 

Správa za Mamičkovo 

 

Mamičkovo je služba zameraná na matky s malými deťmi. Stretávame sa dvakrát za mesiac, 

vždy prvé a tretie štvrtkové doobedie, v zborových priestoroch na Trnavskej.   

Cieľom týchto stretnutí je vytvoriť mamičkám zo zboru priestor na bližšie spoznanie sa a vzá-

jomné zdieľanie radostí a starostí všedného života. Deti (cca 1-4-ročné) majú možnosť spolu 

(alebo skôr vedľa seba) sa zahrať, pripravujeme pre ne krátky program pozostávajúci z cviče-

nia, krátkeho príbehu, spoločnej desiaty a jednoduchého vyrábania. Deti sa postupne učia fun-

govať v kolektíve a pripravujú sa na vstup do škôlky.  

Túžime po tom, aby aj tento spoločne trávený čas prispieval k radostnému prežívaniu tejto 

najkrajšej, no často náročnej „dovolenky“ v živote každej matky a aby sme sa vzájomne po-

vzbudzovali, denne žiť na Božiu slávu. 

V neposlednom rade je našou túžbou vytvoriť priestor, kde by si mamičky mohli priviesť aj 

svoje neveriace kamarátky a tie by tam postupne skrze rozhovory, vzorce správania a zmýšľa-

nia, či naše reakcie mohli spoznávať Boha prítomného v našich životoch. Ak poznáte vo svojom 

okolí mamičku, ktorá by mala záujem o takúto aktivitu, kľudne ju nakontaktujte na Anku Ci-

hovú alebo Evu Boltižiarovú.  

Eva Boltižiarová [späť na OBSAH] 
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Správa za chválospevový tím 
 

V priebehu roka 2019 sme pokračovali v systéme z roku 2018 - teda máme užší chválospevový 

tím (Miriam Kaiser, Hela Hlubocká, Danka Kovaľová, Mark Chase). Služba chvál fungovala na-

ďalej na pravidelnej báze podľa tohto kľúča: 

1. nedeľa - Miriam Kaiser 

2. nedeľa - Hela Hlubocká 

3. nedeľa - Danka Kovaľová 

4. nedeľa - Mark Chase 

5. nedeľa - Andrej Uhrin 

V priebehu roka sa sformovala výrazná skupina mládežníkov z nášho zboru, ktorí spolu s Helou 

Hlubockou dokázali slúžiť trikrát v zbore Podunajské Biskupice, niekoľkokrát aj v našom zbore 

v nedeľu, službami pokrývali mnohé piatky (mládežnícke stretnutia) a taktiež hrali v parla-

mente. 

Do tejto skupiny patria aj títo mladí: Matej Petrovič, Bruno Kaiser, Beny Kovaľ, Branko Kovaľ, 

Dávid Dočolomanský, Rebeka Hlubocká, Sára Krajčiová a Jakub Jankovič, s výraznou pomocou 

a podporou starších chváličov (Zuzka Bystrická, Terezka Kráľová, Pali Petrovič, Magda Kolle-

rová, Slávka Váňová...). 

Je to pre nás nádej, že aj v nasledovnej generácií je silná skupina ľudí, ktorí milujú Boha a túžia 

Ho chváliť. 

Sme vďační Bohu, že nám dal milosť a že napriek mnohým ťažkostiam a okolnostiam Mu mô-

žeme denne prinášať chválu. 

Takisto sme mimoriadne vďační za celý zvukársky tím, ktorý nám uľahčuje život a posúva našu 

službu vpred. 

Andrej Uhrin [späť na OBSAH] 

 

Správa za zvukársky tím 

 

Zvukári: Vlado Bocko, Ján Kucek, Ján Čukan, Peter Kovaľ, Peter Štefek 

Pomocníci: Miro Paško, Matej Kucek, Matej Hrnčiarik 

 

Popri ozvučení nedeľných zhromaždení nášho zboru sme zabezpečili ozvučenie mimozboro-

vých akcií ako sa to už každoročne stáva dobrým zvykom: 

- mládežnícka konferencia BJB v Banskej Bystrici 
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- spoločná bohoslužba v Istropolise na Veľký piatok 

- vianočný benefičný koncert KvM v Primaciálnom paláci 

Veľkou výzvou a novou skúsenosťou boli pre nás všetkých koncerty Bratislava spieva gospel. 

Aj kvôli týmto koncertom sme investovali niekoľko tisíc euro (do veľkej miery zo súkromných 

zdrojov) do výkonných basových reprosústav a zariadenia pre kvalitnú nahrávku po jednotli-

vých stopách, z čoho je možné vytvoriť profesionálny audio produkt. 

Ak nás túžite podporiť, akokoľvek pomôcť alebo pridať sa k tejto službe, budeme vám veľmi 

vďační a radi vás privítame. 

Chceme hlasno a zvučne oslavovať Hospodina☺ 

 

za tím zvukárskej služby Vlado Bocko [späť na OBSAH] 

 

Správa za projekčný tím 
 

V projekčnom tíme sa za posledný rok veľa nezmenilo. Svietime ďalej a snažíme sa aj takýmto 
spôsobom dobre slúžiť Pánu Bohu. Okrem pravidelnej služby na nedeľných zhromaždeniach 
sme mohli zabezpečiť projekciu aj na veľkopiatkovom zhromaždení bratislavských zborov v Is-
tropolise. 

za projekčný tím Marek Antalík [späť na OBSAH] 

 

Správa o činnosti Ester Jankovičovej 

manželská služba, poradenské centrum KROK (osobné sprevádzanie, 
služba v podpornej skupine Al-Anon) 

 

Milí bratia a sestry zboru VIERA,  

ďakujem Pánu Bohu za vás, za vaše modlitby, povzbudenia, uistenia, za vaše sprevádzanie 

v období choroby môjho manžela Slávka a po jeho odchode k Pánovi, za vašu dôveru, podporu 

a praktickú pomoc. Ďakujem, že ma podporujete aj Božím slovom.  

Ďakujem Bohu, že som súčasťou Tela Kristovho v našom zbore, a preto nemusím byť osamo-

tená v duchovnom boji. Prežívam ho celkom intenzívne... Ocením vaše modlitby za Božiu 

ochranu a vedenie v osobnom živote, pri výchove Jakuba (Slávkovho syna), pri sprevádzaní 

manželov a jednotlivcov - aby som bola neustále vedená Božím Duchom. 

Spolu s oblasťami služby chcem priniesť aj konkrétne svedectvá na Božiu slávu. 
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Manželská služba a osobné poradenstvo 

Poradenské rozhovory/mediácia/sprevádzanie jednotlivcov v osobnom raste sa deje v pries-

toroch poradenskej miestnosti na Blumentálskej 7, ale aj na iných miestach, ktoré vyhovujú 

klientom, telefonicky, Skypom, emailom. 

Mesačne v priemere odvediem 80-90 poradenských hodín. V tomto roku to však bolo od júna 

do októbra obmedzené, na-

koľko som sa starala o manžela 

Slávka v poslednom štádiu ra-

koviny a potom stabilizácii jeho 

syna Jakuba, ktorý so mnou žije 

a mám ho zvereného do ná-

hradnej starostlivosti. Venujem 

sa párom pre obohatenie 

v manželstve, sprevádzaniu 

v krízach, predmanželskej prí-

prave. Prichádzajú páry zo 

zboru, iných spoločenstiev 

v Bratislave a hľadajúci Boha. 

Okrem toho sa potrebujem neustále vzdelávať. Tento rok som sa zúčastnila štyroch tréningov 

pre rôzne oblasti poradenstva. 

V osobnom poradenstve riešime témy ako sebahodnota, bolesť z narušených alebo dysfunk-

čných vzťahov, smrť blízkeho, strata zamestnania a iné straty (blízke vzťahy, financie), neod-

pustenie v. odpustenie, horkosti, zlé návyky, závislosti, manipulácia. 

 

Svedectvá zo sprevádzania manželských párov 

- Pán Boh dal milosť trom párom, aby Ho bližšie spoznali - počuli plné evanjelium, prežili 

odpustenie a odpustili, v jednom manželstve sa obaja obrátili k Bohu - manžel sa vrátil 

k Pánovi, manželka sa znovuzrodila a dala sa na vyznanie viery pokrstiť  ponorením, zno-

vuzrodil sa aj ich 15-ročný syn a tiež sa dal pokrstiť. Stali sa členmi zboru v BJB Banská 

Bystrica ☺. Ďalší pár študuje stránku nášho zboru, začali počúvať kázne a chystajú sa 

prísť k nám do zboru. Prosím, modlite sa, aby mohli spoznať plnosť Kristovej lásky aj cez 

náš zbor, Božie slovo oživené Božím Duchom. 

 

Manželské víkendovky v Račkovej doline 

Víkendy pre obohatenie manželstiev s názvom Od dobrého k skvelému organizujeme v rámci 

neziskovej organizácie Naše manželstvo (www.nasemanzelstvo.sk) pre celé Slovensko aj 
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Čechy. Slovenský tím tvoria: manželia Ivan a Ester Staroňovci (BJB Liptovský Mikuláš), Vladimír 

Boško (BJB Banská Bystrica), Vladimír a Renáta Sochorovci (ECAV Banská Bystrica), Ester Jan-

kovičová (BJB Bratislava-Viera). Tento rok sme pridali a sami vytvorili piaty modul na požiada-

nie účastníkov, ktorí absolvovali všetky štyri moduly.  

Víkendovky sú vedené 

týmto spôsobom: štyri mo-

duly so štyrmi témami (tretí 

modul päť tém), témy na 

seba nadväzujú, prednes 

tém s biblickými princípmi je 

pretkaný osobnými aktuál-

nymi a praktickými skúse-

nosťami prednášajúcich, vy-

pracovávaním otázok kaž-

dého z páru v manuáloch 

a následne rozhovorom v in-

timite dvojice, čo pokračuje 

do väčšej hĺbky na izbách. 

Účastníci často vyznávajú, že sa toľko ešte nikdy v manželstve nerozprávali o sebe a o ich man-

želstve tak kultivovane a zamerane. 

Z mnohých vzácnych povzbudení a reakcií na manželské víkendy vyberám odpovede zo spät-

ných väzieb na tieto otázky:  

 

1. Čo z toho, čo si sa dozvedel, bolo pre teba najdôležitejšie? 

- Spoločný čas s manželom a rozobratie témy do hĺbky, jeho vnímanie a pocity (otvore-

nie sa) 

- Čímkoľvek v živote prechádzam, Boh o tom vie, rozumie mi a vie si to použiť na 

  Svoje oslávenie aj pri iných ľuďoch 

- že nie je dobré skrývať emócie a to a ako sa cítim 

- všetko 

- zdôrazňovať lásku aj v sklamaní, v bolesti, dávať najavo potrebu, blízkosť toho 

  druhého 

- „prísady“ manželskej intimity 

- pochopil som, že sa k svojej partnerke niekedy správam sebecky 

- iný pohľad na vyjadrovanie nespokojnosti, návod na lepšie formulácie viet bez 

  kritiky, ponižovania a zhadzovania 

- praktická téma - Produktívna komunikácia (8. lekcia) 

- 4 ingrediencie intimity, Produktívna komunikácia 
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2. Nakoľko boli pre teba užitočné rozhovory v dvojici? 

- je to pre mňa veľmi dôležité a kľúčové 

- že mi partner komunikoval potešujúce, ale aj zraňujúce veci z minulosti a mohla 

  som mu viac porozumieť 

- porozumieť viac partnerovi 

- boli dôležité 2x 

- pomohli mi pochopiť vnímanie mojej partnerky a dozvedel som sa, čo ona vníma na 

 mojom správaní ako veci, ktoré bránia väčšiemu porozumeniu medzi nami 

- pomohli mi viac porozumieť, čo prežíva partner a následne pochopiť prečo na 

  niektoré životné situácie reaguje tak, ako reaguje 

- na víkende č. 1 to bolo náročnejšie, ale aj tento víkend nás posunul 

- veľmi, veľmi budujúce 

 

3. Čo sa ti počas víkendu pá-

čilo najviac? 

- čas pre zblíženie 3x 

- osobné hlboké svedectvá 

rečníkov 

- Boh ma voviedol hlbšie do 

intimity s mojím partnerom 

- všetko 

- kolektív, prostredie, cítila 

som sa uvoľnene 

- téma Ocenenia a priania 

- čas vzájomného zbližovania a porozumenia 

- ťažko sa mi vyberá, lebo všetko bolo super 

- všetko, veľmi dobrá pohoda aj témy 

- že sme mohli mať čas na rozhovory bez detských uší a užiť si slobodne izbu bez detí 

- trávenie spoločného času 

- zastavenie sa, vyrovnanie sa s hnevom, odpustenie 

- vždy sme vďační, keď môžeme byť „len“ spolu ☺ ☺, oceňujeme aj to, že sme mali 

  čas na prechádzky a osobné rozhovory 

- aj keď ako manželia trávime veľa času spolu, venovali sme viac času cielenému 

  rozprávaniu; oceňujem to veľmi, nakoľko prirodzene nie sme tie typy, čo vedú 

  hlboké rozhovory 

- mohli sme sa spolu nerušene baviť o veciach, ktoré nestíhame v bežnom 

  uponáhľanom živote 

- byť spolu sami bez detí, v kľude diskutovať o čom doma nestíhame 

- 2x spoločný nerušený čas 
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4. Čo bolo pre teba náročné? 

- nič, odchod domov a do tých stereotypov 

- počuť, že aj to najlepšie myslené jednanie môže ublížiť, keď nerozumiem druhej 

  strane a nepoznám potreby, ale jednám iba z poznania mojej strany 

- vyznať sa zo svojich pocitov a identifikovať emócie, ktoré ovplyvňujú moje konanie 

- vnútorne sa odhaliť partnerovi 

- pomenovať emócie 

- rozprávať o rodinnom strome 

  

5. Ako hodnotíš  individuálne rozhovory s rečníkmi počas víkendu? 

- úprimné, budujúce - povzbudzujúce 

- vážim si ich prácu a som Bohu vďačná zato, čo robia a sú ochotní pomôcť a záleží im 

  na každom páre 

- mohla som si z nich zobrať príklad 

- oceňujem ich úprimnosť a otvorenosť, že boli ochotní odkryť svoje súkromie na 

  naše budovanie 

- príjemné, nenásilné 

- je dobre, že majú čas aj na toto, človek sa tu viac cíti „ako doma“ 

- veľmi fajn, páči sa mi, že sa nás snažia spoznať viac a aj sa k nám priblížiť 

 

6. Napíš jednu praktickú zručnosť, ktorú si sa počas kurzu naučil a ktorú chceš odteraz 

praktizovať 

- nájsť si čas s manželom na rozhovory, nájsť si čas na aktivitu vo dvojici bez detí 

- mať viac času na partnera 

- viac načúvať, viac byť ticho a vypočuť si partnera 

- reagovať na manželkine city iným, nezraňujúcim spôsobom 

- otvorenosť 

- viac pamätať na potreby intimity a uplatňovať ich 

- dávať svojej partnerke celú svoju osobnosť 

- prejavovať partnerovi viac úcty 

- ešte som sa to nenaučil, ale chcem pracovať na pomenovávaní emócií 

- viac sa snažiť pomenovávať emócie a dávať si pozor na produktívnu - intimitu budu-

júcu komunikáciu 

 

Prednášky a semináre na tému manželstva podľa Božích princípov v praxi 

V tomto roku som mala sama iba jednu víkendovku (v marci) špeciálne pre učiteľov s part-

nermi z CZŠ Narnia a BILGYMu C.S.Lewisa. 

Ester Jankovičová [späť na OBSAH] 
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Správa za sociálno-misijný projekt na Ukrajine 
 

Ukrajina v roku 2019. „Nežijeme pre seba“. 

Sumár: 4 výjazdy, 59 účastníkov, dar 10 000 eur, 100 detí, 

6000 km.  

Podrobnejšie: Koncom januára 2019 sme boli ôsmi účastníci 

na Ukrajine, kam sme odniesli zbierku, ktorú sme robili v na-

šom zbore. Okrem toho sme priniesli celý výťažok z predaja 

počas adventných nedieľ z vianočného bazáru v našom zbore 

a dar od Rady BJB. Z týchto financií už od nasledujúceho dňa 

po našom odchode začali prácu vo väčšom rozmere na stavbe 

modlitebne. Podarilo sa nám odniesť dar škole, na ktorej pre-

bieha práca počas roku ako aj letný tábor, vo forme zvukovej 

aparatúry, ktorú poskytli naši zvukári.  

Financie, ktoré sme priniesli im vydržali až do mája, kedy sme 

boli opäť počas voľných májových dní šiesti z nás. Počas tohto 

výjazdu sme už pracovali aj na stavbe, pretože v januári tomu 

počasie veľmi neprialo. Na týchto výjazdoch trávime čas 

s deťmi a s miestnym zborom, ktorý je veľmi vďačný za našu 

pomoc a vernosť. Podarilo sa nám plánovať letný tábor, ktorý 

bol v auguste.  

Na tento výjazd, sme išli zatiaľ ako najväčšia skupina 29 ľudí. 

Vzhľadom na tento počet sme sa rozhodli ísť spoločne auto-

busom, čo bolo veľkým dobrodružstvom pre všetkých zúčas-

tnených. Priniesli sme im Giraru a akumulátorový reproduk-

tor na ich prácu na tábore. Autobus počas tábora zvážal 

každé ráno deti s blízkych dedín na tábor a po ukončení tá-

bora ich bral denne domov. Účastníci pracovali na stavbe 

modlitebne, na tábore a na domčeku starenky, ktorej sme sa 

snažili pomôcť s odvodnením okolo domu.  Strávili sme čas 

s ukrajinským tímom na dvoch výletoch. Na tento výlet sme 

robili v zbore opäť zbierku a od Rady BJB sme takisto dostali 

dar na pokrytie nákladov spojených s organizovaním tábora. 

Okrem toho veľa individuálnych darcov poskytlo príspevky na 

stavbu alebo darčeky pre deti na tábor. Toto bola už naša tre-

tia účasť na tábore. 
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 V novembri, sme išli štvrtýkrát v roku 2019 na výjazd, 

pretože sme využili jesenné prázdniny stredoškolákov. 

Nakoniec nás bolo 16. Pomohli sme na stavbe, stretli sa 

s deťmi v škole a s riaditeľkou školy, ktorá nás požiadala 

o pomoc pri zabezpečení kamerového systému pre školu. 

Odovzdali sme dar od Rady BJB.  Účastníci, ktorí  sa zúčas-

tňujú týchto výjazdov si platia v plnej výške cestovné, 

ubytovanie a stravné a ešte z prebytku nechávame dar na 

prácu po našom odchode. Finančný príspevok, ktorý do-

stávame od zboru, či už z variabilného symbolu, zbierky, 

darov alebo z rozpočtovej položky misia a TeenZone sú 

v 100% výške odovzdané na Ukrajine ako dar.  

V roku 2019 sme mali v našom zbore na tri mesiace Ivana, 

ktorý teraz pracuje s deťmi počas roka v klube, kde sa pra-

videlne stretávajú. Nie je na plný úväzok, ako sme si predstavovali, ale sme radi, že práca 

s deťmi je pravidelnejšia aj počas roka.  
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Výzvy na rok 2020 

• Financie na kamerový systém pre školu - cca 1500 eur. 

• Financie na zakúpenie auta pre kazateľa, ktorého AUDI 80, má viac ako 30 rokov a na-
behaných viac ako 750 000 km - cca 4000 eur, vrátane preclenia.  

• Financie na pokračovanie práce na stavbe 4000 - 10 000 eur.  

• Financie na pokrytie nákladov s letným táborom - cca 3000 eur.  

• Financie na podporu pracovníka s deťmi - 400 eur mesačne, vrátane nákladov spojených 
s prácou s deťmi, prenájmom priestorov, materiálom a cestovným.  

• Modlitby za zlepšenie vzťahov s rodičmi detí, ktoré chodia na aktivity.  

 

Peter Málach [späť na OBSAH] 

 

Správa o misijnej stanici Prameň v Jelke 

 

Rok 2019 bol veľmi bohatý na udalosti, akcie a evanjelizácie, ktoré sme mohli uskutočniť. 

Pokračoval projekt Vitaj u nás doma, do ktorého sa zapojilo niekoľko ľudí aj zo zboru Viera, 

priatelia, z Bernolákova - spolu 24 detí sme podporovali až do prázdnin a neskôr od septembra 

16 detí až dodnes. Projek-

tom sme dosiahli, že pod-

porované deti chodili pra-

videlne do školy, rodičia 

získali väčší záujem o to, 

čo robia ich deti v škole, 

a tiež sa zlepšila spolu-

práca so školou. 

Pravidelne sme chodili do 

Žehry, kde sme pripravo-

vali aj tábor, ktorý sa usku-

točnil v Žehre aj v Jelke. Od 

septembra 2019 sme za-

čali s prevádzkou centra 

Rodina s deviatimi deťmi, 

ktoré sa rozhodli nasledo-

vať Pána Ježiša. Aj rodičia 

sa rozhodli podporovať 

svoje deti, aby sa zúčas-

tňovali na kurze učeníctva. 
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Koncom roka sme s deťmi nacvičili divadlo a piesne, ktoré sme však pre chrípku nemohli us-

kutočniť, ale škola nám otvorila dvere na rok 2020, a spolu so školou budeme mať v januári 

spoločný povianočný program. 

Chcel by som za naše spoločenstvo oceniť a poďakovať vedeniu zboru Viera, Vive Network, 

ľuďom, ktorí počas roka pomáhali materiálne, finančne, ale aj s modlitbami za našu službu 

v osadách a medzi Rómami.  

Viac informácií o tábore v Jelke a Žehre a tiež jednotlivých výjazdoch do Žehry a vianočnom 

večierku nájdete v starších číslach Informátora na zborovej stránke alebo na blogu Prameň 

Jelka. 

 

za misijnú stanicu zboru Viera v Jelke, Oto Šipoš [späť na OBSAH] 

 

Správa za Fusion 

 

Čo je Fusion? 

Fusion je misijná aktivita zboru, 

ktorou oslovujeme stredoškol-

skú mládež (13-20 rokov) cez  

hudbu a iné formy umenia. Pro-

stredníctvom týždenných stret-

nutí - nácvikov, hudobných kur-

zov, spoločenských akcií, kon-

certov sa snažíme vybudovať 

a prehĺbiť vzťahy s mladými 

ľuďmi a priniesť im Krista skrze 

naše životy i priame posolstvo 

evanjelia. 

Ide o program s vysokou fluktu-

áciou, niektorí prídu raz, niektorí dvakrát a potom sa nevrátia, iní prídu a zostanú. Priemerný 

počet mladých, ktorí chodia na pravidelnej báze je 15-20 študentov.  

 

 Aktivity počas roka 

V januári sme sa zúčastnili na projekte Exit Tour, spolu s našou mládežou TeenZone, s Fusion 

Rača a inými mládežami, cirkevnými spoločenstvami (KZ Rača, Otcov dom, BCC) a organizá-

ciami (TCKompas, ACET), ktoré pracujú s mladými. Zahraničná kapela Faith Child  koncertovala 

http://bjbviera.sk/oznamy/pozvanie-socialnej-pomoci/
https://pramenjelka.wordpress.com/
https://pramenjelka.wordpress.com/
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štyri dni na bratislavských stredných školách, popri čom prebiehali prednášky preventívneho 

typu. Študenti z nášho Fusionu a mládeže pomáhali ako dobrovoľníci na týchto koncertoch 

a boli pripravení zdieľať svoju osobnú skúsenosť s Bohom so žiakmi, ktorých stretli. Tých, kto-

rých koncert a prednášky oslovili sme potom pozvali na poobedňajšie kluby. Na konci týždňa 

vystupovali Fusion Bratislava a Rača na záverečnom koncerte Faith Child, kde sa jasne prezen-

tovalo evanjelium a pár študentov odovzdalo svoje životy Kristovi. Oslovili sme 940 študentov 

na štyroch školách, z ktorých cca 80 prišlo na koncert. Po Exit tour začalo na naše nácviky cho-

diť deväť nových ľudí.  

 Cieľom našich nácvikov v tomto polroku bolo pripraviť sa na medzinárodný festival Fusiondary 

v apríli. Fusiondary nie je len priestorom, aby sa všetkých deväť krajín, kde je Fusion, navzájom 

povzbudili a koncertovali, ale aby sa aj spoznali. Témou programu počas festivalu bola Inspire 

Me. Spolu so spevokolmi Fusion Rača, Levice, Obišovce, Dolný Kubín  a Half-step (ktoré založili 

v Colorade naši bývalí interni) sme reprezentovali Fusion Slovensko. Napriek tomu, že sa náš 

Fusion už dvakrát zúčastnil Fusiondary, okolo 60% tohto zmiešaného spevokolu teraz zažilo 

Fusiondary po prvýkrát. Bol to veľmi 

silný zážitok pre mnohých. Okrem 

koncertovania a nových priateľstiev, 

na Fusiondary mohli mnohí počuť to, 

že potrebujú Spasiteľa, ktorý ich mi-

luje a dokáže pokryť všetku ich vinu. 

Nádhernou odpoveďou na mnohé 

modlitby bolo odovzdanie života 

Kristovi jednej z dievčat z bratislav-

ského spevokolu a jej záujem o to, 

aby pokračovala v tejto novej ceste 

a učila sa viac. Po festivale sme sa pri-

pravovali na júnový koncert s Fusion 

Rača. Tento rok workshopy viedli aj 

niektorí naši mladší vedúci a darilo sa 

im prehlbovať vzťahy s novými štu-

dentami. 

V lete 2019 sme organizovali náš ôsmy tábor. Aby sme ho ozvláštnili, pokračovali sme s hu-

dobným a aj športovým blokom, tiež sme pridali formáty ako je Spartan Race alebo Living 

Room Session, kde si študenti mohli vypočuť príbehy nás, vedúcich, ako riešime život s Bohom. 

Tento rok sme mali o 20 študentov menej, ale poslúžilo to na dobré - vedeli sme sa im viac 

venovať na osobnej úrovni a budovať priateľstvá. Vďaka a sláva Bohu, že sme videli ovocie 

v podobe toho, že aj počas roka medzi nás začalo chodiť niekoľko z nich, a dodnes udržujeme 

vzťahy aj s ostatnými. Po tábore sme každý týždeň organizovali follow-upy, kde sme spolu 

strávili čas na rôznych aktivitách a prehlbovali vzťahy, ktoré vznikli na tábore.  
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 Nový školský rok sme začali 

s väčším počtom študentov a s 

intenzívnymi nácvikmi . V lete 

nás oslovila kapela Divine At-

traction z Česka (pôvodne z Ka-

lifornie) o spoluprácu a zhodli 

sme sa na forme podobnej ako 

v januári - Exit tour v menšom 

formáte. Napriek mnohými pre-

kážkam a zmenám, sa nám po-

darilo navštíviť  s kapelou jednu 

školu (Gymnázium Ladislava 

Novomeského) a pripraviť 

menší koncert, kde vystupoval aj Fusion. I keď to nedopadlo všetko podľa našich predstáv aj 

pri tomto evente sme zažili veľké požehnanie a mali sme možnosť nadväzovať nové vzťahy.  

Po koncerte sme sa venovali vzťahom so študentmi a príprave na koncerty Bratislava spieva 

gospel, kde sme spievali dve piesne spolu s veľkým BSG spevokolom. BSG bola výborná skúse-

nosť pre našich študentov sa zapojiť do niečoho väčšieho, zaspievať si s megaspevokolom a or-

chestrom. Počas víkendu s koncertami mali študenti možnosť stráviť veľa spoločného času so 

sebou a s vedúcimi.  

 

Tím  

 Každá nová sezóna prináša zmeny v spôsobe fungovania tímu a v jeho obsadení. Ani tento rok 

sa nelíšil, a preto sme od nového semestra začali fungovať ako menší tím s cieľom zapájať viac 

študentov v ďalšom semestri. Vo februári sa zúčastnili niektorí ľudia z tímu na Tréningovom 

víkende tímov (TVT) v Žiline, kde sme spoločne vytvárali novú víziu pre náš Fusion. Tím sa tak-

tiež zúčastnil na Konferencii pre 

pracovníkov s mládežou (KPM 

2019). Modlíme sa ale aj 

o ďalších ľudí, ktorí by mali 

ochotné srdce do služby - 

najmä keď ide o chlapov (lebo 

sa nám počet študentov zvýšil 

a potrebujeme ľudí, ktorí sa im 

budú naplno venovať). V sep-

tembri sa vedúca Tabita zapo-

jila do projektu POINT (organi-

zovaný v rámci TCKompasu), 

kde spoločne s tímom 
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prechádzame materiál Základy služby. V rámci tohto projektu sa vo februári zúčastníme Tré-

ningového víkendu tímov (TVT 2020) ako aj KPM 2020. 

Tím: Tabita Elijaš, Debora Elijaš, Zuzana Bystrická, Pavol Petrovič, Mark Chase, Veronika Kuru-

cova, Sharon Barek 

Ľudia ktorí počas roka pomáhali s Fusionom: Karolína Macinská, Miriam Čierna, Amy Chase, 

Anna Plett, Sarah Baarová, Darina Malá.  

 

Čo nás čaká? 

 Tento rok nás čakajú mnohé ďalšie aktivity a koncerty. Modlíme sa o Božie požehnanie a ve-

denie pri týchto aktivitách: koncert kam chceme pozvať bývalých študentov a vedúcich Fusi-

onu (február/marec), Fusiondary v Leviciach (apríl 2020) a Letný tábor Fusion (júl 2020), ktorý 

bude tento rok po prvýkrát vo forme denného tábora.  

Sme veľmi vďační Bohu za to, čo koná v živote 

mladých cez Fusion a za Jeho vernosť. Na 

Fusion nám prichádzajú mladí ľudia ktorí hľa-

dajú lásku, prijatie a bezpečné miesto. Viacerí 

sa neustále vracajú z týždňa na týždeň s úsme-

vom na tvári a s vďakou na perách, že sa tu na 

Fusione naozaj cítia ako doma. Vchádzame do 

hlbších rozhovorov s nimi a vidíme ako im Otec 

obmäkčuje srdcia a že Ho začínajú viac a viac 

spoznávať.  

Sme vďační za vašu podporu zo zboru, či už modlitebnú, finančnú alebo keď ste prispeli vlast-

nými rukami a časom. Budeme radi keď sa k nám pripojíte či už spomínanou podporou alebo 

tým, že sa prídete pozrieť na naše nácviky.  

 

Info a kontakt 

email: fusionbratislava@gmail.com 

 

Stránky 

www.facebook.com/fusionbratislava 

www.fusionbratislava.sk 

www.instagram.com/fusion.bratislava/ 
 

za Fusion tím, Tabita Elias [späť na OBSAH] 

mailto:fusionbratislava@gmail.com
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Správa za platformu Kresťania v meste 
 

Realizované podujatia 

• Spoločné modlitby zborov sa konali 16. januára 2019 v priesto-

roch Slova života. Modlili sme sa za rôzne oblasti spoločnosti, 

politiku, súdy, ekonomiku, podnikanie, rodiny a i. 

• Biblická škola - počas roka sa uskutočnilo päť dvojdňových mo-

dulov na témy Božie kráľovstvo, Duch Svätý, Sloboda v Kristovi, 

Učeníctvo a Skrytý život v Kristovi. Na školu sa prihlásilo 37 ľudí 

zo 17 spoločenstiev. 

• Spoločné bohoslužby na Veľký piatok sa konali 19. apríla 2019 

v Istropolise. Duchovným slovom slúžil Vlado Žák, pastor spolo-

čenstva Otcov dom. 

• Biznis raňajky sa konajú raz mesačne. Tento rok sme usporia-

dali deväť stretnutí, na ktorých sme mali od 20 do 80 účastníkov 

a vždy prišli aj noví ľudia. Kresťanský biznis klub vedie Miriam 

Lachová. 

• Stretnutia pastorov sú každý mesiac a zakaždým ich hostí iný 

pastor/zbor. Je to priestor na zdieľanie, modlitby a spoločnú 

službu v našom hlavnom meste. 

• Záhradná slávnosť - spoločné stretnutie pastorov s rodinami sa 

uskutočnilo popoludní 9. júna 2019 v Bernolákove. Tento rok 

boli pozvaní aj vedúci dorastov a mládeží. Celkovo sa zúčastnilo 

70 dospelých a mladých. 

• Modlitby na hrade prebiehajú každú nedeľu o 16:00 h a vedie 

ich pastor Michal Kevický. Počet ľudí, ktorí sa chodia modliť, po-

stupne upadá. 

• Deň D - Národný deň modlitieb a pôstu za Slovensko sa usku-

točnil 8. septembra 2019 v Hradnej kaplnke Bratislavského 

hradu. 

• Festival Milujem svoje mesto sa konal 13.-14. septembra 2019. 

Zúčastnilo sa ho 80 dobrovoľníkov z piatich spoločenstiev. Bri-

gádovalo sa na šiestich miestach v rámci mestských štvrtí Kar-

lova Ves, Ružinov, Staré Mesto a Mlynská dolina. 

• Modlitebný dom Elaion - od novembra 2019 je v Bratislave 

otvorený modlitebný dom Elaion, v ktorom sa chceme spoločne 

modliť ako jeden Boží ľud, pre jedného Kráľa Ježiša Krista, na jednom mieste modlitby a uc-

tievania, ktoré bude nástrojom premeny mesta a našej krajiny. Priestory modlitebného 

Večer modlitieb a chvál 

Bohoslužby na Veľký piatok 

Biblická škola 

Biznis raňajky 

Záhradná slávnosť 
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domu sú na Košickej 37 v Bratislave a sú k dispozícii nonstop pre 

modlitby jednotlivcov i skupiny. 

• Adventné modlitby sa konali 5. decembra 2019 v Národnej 

rade SR. 

• Vianočný benefičný koncert sa uskutočnil 10. decembra 2019 

v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Na koncerte účinkovala 

speváčka Janais. Výťažok vo výške 2435 € je venovaný pomoci 

ľuďom bez domova v Bratislave. 

 

Pomoc ľuďom bez domova 
• Varenie a výdaje prebiehajú každý týždeň. Od apríla do sep-

tembra sú výdaje 2x týždenne v utorky a štvrtky, od októbra do 

marca sú výdaje 3x týždenne pod mostom Lafranconi. 

• Varíme 30 litrov polievky a na výdaje chodí  50-100 ľudí bez do-

mova. 

• Ročne navaríme cca 4000 litrov polievky a vydáme približne 10 

000 porcií jedla. 

• Raz týždenne vydávame šatstvo, prikrývky, potraviny a ďalšie 

potrebné veci. 

• Celkovo je do služby zapojených cca 150 dobrovoľníkov z rôz-

nych spoločenstiev. 

• Od apríla 2019 odoberáme pečivo na výdaje z predajne Terno 

na Romanovej ul. Od júna na výdaji nepoužívame plastové ly-

žice, ale každý klient dostal kovovú lyžicu. Učíme ľudí bez do-

mova malej zodpovednosti a aspoň malou mierou šetríme ná-

klady a životné prostredie. 

• Podľa potreby sa stretáva užší tím dobrovoľníkov. Je to tím: 

Lenka Antalíková (koordinátorka služby), Sylvia Vaniherová 

(zbierky šatstva, potravín, individuálna sociálna pomoc), Vojto 

Odraška (vedúci výdajov v teréne), Zuzka Pařizková (výdaje), 

Michal Rakús (výdaje). Niekoľkokrát ročne robíme stretnutia 

pre všetkých dobrovoľníkov. 

• Organizovali sme brigády na Ambroseho, kde máme sklad pomoci a kde sme kvôli vyjazde-

nej prístupovej ceste spevnili trávnatú plochu, vysadili zeleň a osadili plôtik. Priestory vo 

vnútri skladu postupne upravujeme a zariaďujeme. 

• V júni prebehlo na výdaji očkovanie klientov proti hepatitíde v spolupráci s o.z. Equita. 

• V októbri a novembri sme sa stretli s prof. Krčmérym, lekármi a študentmi medicíny a od 

decembra sme obnovili poskytovanie zdravotného ošetrenia počas výdajov priamo v te-

réne. 

Stretnutia pastorov 

Výdaj stravy ľuďom bez 
domova 

Milujem svoje mesto 
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• Individuálna sociálna pomoc: sme v kontakte so Zuzkou a Marekom R., bývalými ľuďmi bez 

domova, ktorým sme minulý rok pomohli z ulice a narodili sa im dvojičky. Pomohli sme im 

vybaviť ubytovanie (bývajú v zariadení Úsmev ako dar, kde majú k dispozícii ďalšiu sociálnu 

pomoc), Marekovi sme pomohli nájsť zamestnanie (pracuje v pekárňach) a Sylvia Vanihe-

rová je s nimi naďalej v pravidelnom kontakte. 

 

ĎAKUJEME dobrovoľníkom, ktorí podporujú spoločnú službu platformy Kresťania v meste. 

Sme vďační za všetky spoločenstvá, organizácie i jednotlivcov, ktorí za nami stoja modlitebne, 

finančne alebo prakticky. Túžime, aby prostredníctvom vzájomnej spolupráce Kristovho tela 

mohlo kráľovstvo Pána Ježiša Krista rásť v každej oblasti našej spoločnosti. 

 

Sabina Bocková [späť na OBSAH] 

 

Správa za združenie Aglow 

 

Aglow znamená v preklade žiara, vrúcnosť a je to medzinárodné, medzidenominačné združe-

nie kresťanských žien.  Na Slovensku pôsobí 22 rokov. Združenie Aglow nesie evanjelium Ježiša 

Krista, usiluje o jednotu medzi kresťanmi v Duchu Svätom, prináša nádej, uzdravenie, lásku 

a zmierenie. Naše motto pre službu: V horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte 

Pánovi (Rim 12, 11). 

I tento rok sme z milosti Božej mohli na niektorých miestach slúžiť a rozširovať nebeské krá-

ľovstvo. 

Väznice. Slúžili sme pravidelne v troch ženských väzniciach na Slovensku. Oslovili sme pri-

bližne 500 žien, ktoré sa mohli dobrovoľne a za zásluhy v nápravnom zariadení zúčastňovať 

našich stretnutí. Takmer všetky sa hlásili ku kresťanským hodnotám a verejne ľutovali svoje 

hriechy a verejne sa hlásili, že chcú nasledovať Pána Ježiša. 

Pracovné stretnutia vedúcich a spolupracovníčok Aglow v roku 2019 sa konali v kúpeľoch 

Nimnica a vo Vavrišove. Boli to požehnané stretnutia, kde sme hľadali Božiu vôľu pre našu 

prácu, modlili sme sa a chválili Pána.  

Celoslovenská konferencia Aglow sa konala  júni v Leviciach v spolupráci s ECAV Levice a Kres-

ťanskou asociáciou policajtov so sídlom v Leviciach. Téma konferencie: ...ľud uvidí veľké 

svetlo... Iz 9, 1 

Žalmy kráľa Dávida odzneli opäť z milosti Božej začiatkom septembra  v bratislavskom Starom 

meste v Zičiho paláci .  Protagonisti vystúpenia boli Miloš Senko s kapelou, Miro Paško a Rút 

Krajčiová. Prišlo cca 80 Bratislavčanov. 
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Balkán. V októbri bola skupinka v Čiernej hore (už po druhýkrát), kde sme spolupracovali 

s miestnymi misionármi a zúčastnila som sa s evanjelikálnymi vedúcimi Čiernej hory a zahra-

ničnými lektormi na seminári History Makers (Tvorcovia histórie).   

 Aglow vydalo tento rok knihu Zvestovateľky, s ktorou som bola na viacerých miestach Slo-

venska a stretla som sa ľuďmi, ktorým som mohla prinášať evanjelium a nádhernú zvesť Bo-

žieho slova, ktorá je aj v tejto knihe. 

Modlitby v parlamente boli pred každým zasadaním NR SR. Za  Aglow som dvakrát viedla tieto 

modlitby. Na posledných vianočných modlitbách slúžila chválospevová skupina nášho zboru 

Viera. 

Stretnutia Aglow. Tento rok boli dvakrát v Dome Quo vadis. Nemali hojnú účasť ako pominulé 

roky, ale vždy prišli tí, ktorí to potrebovali a Pán Ježiš sa mohol prihovoriť ich srdciam. 

Web: www.aglow.sk, Facebook: Aglow Slovakia 

Ďakujeme za vašu priazeň a modlitby. 

S láskou a žehnaním Rút Krajčiová [späť na OBSAH] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aglow.sk/
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Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor VIERA 

Blumentálska 7, 81107 Bratislava 

korešpondenčná adresa: Trnavská cesta 67, 82104 Bratislava 

Tel.: 0911 998 053, email: kancelaria@bjbviera.sk 

IČO: 31791221, DIČ: 2021448440 


