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MAREC 2020 

 

ÚVODNÍK 

POZVANIE 

Po voľbách sa bude naša pozornosť zameriavať zrejme najviac na novú situáciu v krajine a for-

movanie novej vlády. Ale predsa by som vás chcel pozvať k trom veciam, ktoré patria medzi 

moje priority:  

1. Služba dorastencom (11-14 rokov) 

Niežeby sme teraz robili extra akciu, aj keď pre skupiny Orly PreTeen prebieha program a budú 

mať v marci aj víkendovku (6.-8. marca). Pri tejto priorite nejde ani tak o akcie pre deti ako 

o tieto deti samotné a ich osobnú skúsenosť s Pánom Bohom.  Takže pozývam vás hlavne k mod-

litbám 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 milostivé pôsobenie. Prosím, modlite sa s nami za tieto deti. My v tíme sa 

modlievame vždy v utorok o 17:30. 

2. Misia a evanjelizácia 

Iste ste postrehli že sme (aj v spolupráci so zbormi BJB Palisády a Bratislava City Church) pripra-
vili misijný Kurz Kairos 12.-14. marca a 19.-21. marca. Vrelo odporúčam tento interaktívny kurz 
každému, kto túži viac spoznať Božie srdce a svoje miesto v Jeho pláne. Viac podrobností a mož-
nosť zaregistrovať sa nájdete na zborovej webstránke, v zborových oznamoch aj v tomto Infor-
mátore.  

3. Zmysluplná spolupráca kresťanov (v meste či krajine) 

Tiež ste zrejme zachytili, že od novembra funguje v Bratislave Modlitebný dom Elaion pre všet-

kých kresťanov. Na webovej stránke https://elaionhouse.org/zapissa/ si môžete rezervovať svoj 

čas a potom ho stráviť sami alebo s priateľmi či skupinkou (a po večeroch sú aj otvorené chvá-

lové stretnutia, ku ktorým sa môžete pridať). Pozývam vás na návštevu Elaionu a stretnutie s Pá-

nom Bohom na modlitbách. Po voľbách bude nesmierne kľúčové, aby sme sa za našu krajinu 

a jej ďalšiu orientáciu modlili.   

https://elaionhouse.org/zapissa/
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Jedným zo spôsobov, ako sa okrem modlitieb môžete zapojiť 

aj prakticky, je stať sa súčasťou vízie 300×2 (hľadáme 300 pra-

videlných darcov po 2€ mesačne), resp. prispievať pravidel-

ným dobrovoľným príspevkom. Svoj dar môžete poukázať na 

číslo bankového účtu SK90 8330 0000 0024 0133 9397 alebo 

použiť aj tento QR kód. Veríme, že aj z malých pravidelných 

darov, ktoré každého stoja málo, môže vzniknúť dostatok, ba 

až hojnosť.  

S prianím Božieho požehnania, 

Michal Kevický 

KURZ KAIROS 

Boh, cirkev a svet 

Interaktívny kurz pre kresťanov, 

ktorí sa chcú zúčastniť Božieho 

konania vo svete. Ide o biblické 

poslanie, históriu, stratégiu 

a kultúrne bariéry. Nájdite svoje 

povolanie v Božom globálnom 

poslaní! 

12. - 14. a 19. - 21. marca 2020 

Kresťanský zbor v Rači 

Pri Šajbách 1, Bratislava 

Pre koho je kurz určený? 

Kurz Kairos je vhodný pre kresťa-

nov všetkých vekových kategórií, 

ktorí chcú brať Božie poslanie 

vážne a hľadať praktické spô-

soby, ako sa aktívne podieľať na 

napĺňaní Božieho plánu. Kurz Ka-

iros nie je klasický misionársky 

kurz. Budeme študovať Starú 

a Novú zmluvu a zistíme, o čo 

skutočne Bohu ide a čo to má 

s nami spoločné. Mnohí účastníci 

po absolvovaní kurzu povedali: „Teraz mi Biblia dáva zmysel a spoznal som svoje miesto v Božom 

pláne.“ Tento kurz sa prednáša vo viac ako 100 krajinách sveta, v 30 rôznych jazykoch. 



3 

Tematický prehľad 

• Biblický | Boží plán pre národy 

• Historický | Svetové dejiny a rast kresťanstva 

• Strategický | Čo sú „nezasiahnuté národy“ a prečo sú pre Boha také dôležité? 

• Kultúrny | Evanjelium a medzikultúrna komunikácia 

Kurz Kairos je vzrušujúca cesta objavovania, ktorá odhaľuje Božie srdce tomuto svetu. 

• Objavte červené vlákno v Božom Slove. 

• Poznajte Božie srdce pre všetky národy. 

• Vnímajte, ako svetové dejiny vyzerajú z Božej perspektívy. 

• Preskúmajte, čo zostáva urobiť. 

• Využite svoj podiel na fantastickom Božom pláne. 

Program | Kurz Kairos prebieha v dvoch častiach dva týždne po sebe v týchto termínoch: 

• štvrtok, 12. a 19. 3. | registrácia do 16:00, program 16:30 - 21:00 

• piatok - sobota, 13. - 14. 3. a 20. - 21. 3. program 09:00 - 17:00 

Ceny a registrácia 

• Registračný poplatok 50€ zahŕňa všetky materiály. Treba ho uhradiť do 5. marca 2020 na 

misijný účet SK14 1100 0000 0026 2148 1512. V poznámke uveďte: priezvisko, meno, kurz 

Kairos. Obedy sa na vlastné náklady budú objednávať z miestnych reštaurácii. 

• Termín uzávierky prihlášok je 5. marca 2020. 

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: 

 

Paul a Tamara Lizardovci - Misia To All Nations 110  Fusion Bratislava 222 

Tomáš a Eva Majerovci - ŠHPK 115  Modlitebný dom Elaion 247 

Ursy Botting - VIVA Network 125  KvM - Jedlo pre bezdomovcov 333 

Sabina Bocková - Vidím nové Slovensko 140  Misijná stanica Prameň v Jelke 444 

Alexander Barkoci - Misia Hofnung ohne Grenzen 220  BJB Viera  - Zvukárska služba 555 

Darina Malá - Fusion 290  BJB Viera - Videoslužba 777 

Ester Jankovičová - Naše manželstvo n.o. 305  BJB Viera - Ukrajina 888 

BJB Viera - príspevok na mzdu Mira Mišinca 310  BJB Viera - Stavebný fond 9999 
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SENIOR KLUB 

Senior klub v mesiaci marec plánujeme uskutočniť posledný štvrtok v mesiaci, t. j. dňa 26. marca 
2020 od 10:00 - 14:00 hod. na Súľovskej ul. 2. Téma: Veľká noc 

Prosíme seniorov, aby si nezabudli zobrať so sebou staré červené spevníky.  

Všetci sú srdečne vítaní, 

Jana Makovíniová  

 

 

TERMÍNY NA MAREC 2020 

01.03.2020 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Michal Kevický, Miroslav Mišinec | Večera Pánova 

08.03.2020 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Michal Kevický, Michal Kevický 

08.03.2020 nedeľa 17:30 Zborové modlitby, Trnavská 67, Branislav Križan 

12.03. - 14.03. štvrtok - sobota  Kurz Kairos, KZ Rača, Pri Šajbách 1 

15.03.2020 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Peter Málach, Tomáš Majer 

19.03. - 21.03. štvrtok - sobota  Kurz Kairos, KZ Rača, Pri Šajbách 1 

22.03.2020 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Peter Pelech, Michal Kevický 

26.03.2020 štvrtok 10:00 Senior klub, Súľovská 2 

29.03.2020 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3,  
Michal Kevický, Miroslav Mišinec 

29.03.2020 nedeľa 17:30 Zborové modlitby, Trnavská 67, Branislav Križan 

05.04.2020 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Branislav Križan, Michal Kevický | Večera Pánova 

 

INFORMÁTOR marec 2020 | 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 dostupná na: bjbviera.sk/oznamy/informator/ 

číslo na apríl 2020 vyjde v nedeľu 5.4.2020 |uzávierka 3.4.2020 

redakcia: Michal Kevický, Jarmila Antalíková a Marek Antalík 


