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Správa Michala Kevického 

kazateľ 

 

Keď sme sa v decembri 2017 raz spolu s bratom Mirom Mišincom modlili za náš zbor, do mysle 

mi prišiel obraz 3. kapitoly knihy Nehemiáš. Táto kapitola hovorí o obnove hradieb a brán 

Jeruzalema, o mobilizácii mnohých a úplne rôznych  ľudí, o ich práci na konkrétnych úsekoch... 

Ten obraz bol pre mňa taký výrazný, že som v tejto knihe a zvlášť v jej 3. kapitole zostával po 

celý rok. Cítil som potrebu našej spoločnej zborovej mobilizácie. Možno ste si to všimli 

z niektorých kázní alebo z jednotlivých úvodníkov počas roka v našom zborovom Informátore. 

Ak nie, prosím, vráťte sa k nim: všetko nájdete na stránke zboru:  http://bjbviera.sk/nehemias/  

 

Moje vnímanie situácie v zbore 

Rovnako ako mesto Jeruzalem za čias Nehemiáša aj náš zbor potrebuje obnovu. Niektoré 

hradby sú naozaj poškodené a brány spálené. Áno, zbor funguje, mnohé služby a oblasti života 

zboru sú zabezpečené. Dokonca robíme aj nové a evanjelizačné veci a mnohí sa osobne úžasne 

angažujú či v službách v zbore alebo v nasadení pre Božie kráľovstvo vo sfére ich vplyvu. Napr. 

projekt Bratislava spieva gospel, ktorý sme minulý rok robili, bol jedinečným dielom a som 

nesmierne rád, že sme prostredníctvom neho mohli ohlásiť evanjelium tak mnohým ľuďom. 

Vždy keď vidím to nasadenie a zapojenie mnohých dobrovoľníkov z nášho zboru, som úplne 

dojatý  (aj v tomto projekte, ale aj v pravidelných službách v našom zbore, pri príprave 

veľkopiatkového zhromaždenia, pri zabezpečení konferencie pre deti Kresťania v meste počas 

konferencie Konvokácia, pri príprave nášho zborového tábora a iných táborov v lete, pri 

výjazdoch na Ukrajinu...). 

A predsa aj osobne cítim a aj z rozhovorov s mnohými vnímam, že niečo nie je v poriadku; že 

sú veci, s ktorými nie sme spokojní; a niektoré veci by sme chceli a predstavujeme si inak. Sám 

pre seba som si to pomenoval ako stratu dôvery v spoločenstve a stratu vnímania spoločného 

smerovania. A o tomto bol a je môj najväčší zápas za náš zbor.  

 

Snaha doplniť tím staršovstva  

Najhmatateľnejšie som to cítil v neúspechu doplniť tím staršovstva. V roku 2017 som pozval 

12 mužov (ktorých starší zboru a ľudia v zborovej rade navrhovali ako kandidátov do 

staršovstva) absolvovať spolu kurz Biblické staršovstvo. Týmto kurzom na konci prešlo päť 

mužov, ktorých sme už od septembra minulého roku pozývali na stretnutia staršovstva. Aj 

napriek tejto a iným iniciatívam nikto z oslovených z rôznych dôvodov nechcel prijať pozvanie 

do služby staršieho zboru.   

http://bjbviera.sk/nehemias/
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Navyše čím ďalej tým viac bolo v priebehu roka jasné, že svoju činnosť v staršovstve chcú 

ukončiť aj Daniel Ciho a Macka Hlubocká. V auguste a v septembri som sa preto pokúsil pozvať 

do tímovej spolupráce niektorých ľudí, ktorým stav zboru leží na srdci a mohli by mi 

výraznejšie pomôcť. Mojím cieľom bolo postaviť aspoň tím ľudí, z ktorých by každý zobral 

zodpovednosť za jednu kľúčovú oblasť života zboru. Traja z pozvaných to prijali a po stretnutí 

zborovej rady na začiatku októbra nakoniec súhlasili aj s kandidovaním do staršovstva. Po 

diskusiách na stretnutiach zborovej rady a na diskusnom stretnutí zboru v októbri sme 

nakoniec dospeli k spoločnému rozhodnutiu pristúpiť k príprave volieb do staršovstva. Viac 

podrobností o tomto procese a rozhodnutiach je v zápisnici z tohto diskusného stretnutia 

(ktorá bola poslaná členom zboru).  Doteraz sa udial proces navrhovania kandidátov do 

staršovstva a ich rozhodovanie o tom, či to prijmú.  

 

Cesta obnovy 

V priebehu roka som absolvoval niekoľko ciest, ktoré boli pre mňa výnimočné a veľmi 

inšpirujúce (vo februári to bola cesta do Izraela a v júni do Štrasburgu). Zvlášť však chcem 

spomenúť stretnutie pre kazateľov BJB v máji v Račkovej doline. Na tomto stretnutí nám brat 

Tomáš Grulich z CB v Čechách predstavoval koncept revitalizácie zborov: 

www.cestaobnovy.cz. Ako som počúval túto prezentáciu a ich niekoľkoročné skúsenosti 

v zápase o obnovu zborov a založenie nových zborov, uvedomil som si, že hovorí presne o tom, 

čo vidím ako veľkú potrebu v našom zbore: na jednej strane sme stabilným zborom, no na 

druhej strane sme stratili prvú lásku. Pod stabilným zborom myslím zabezpečené: život zboru; 

jednotlivé oblasti služieb; aktivity, príjmy a vlastná prevádzka. Pod prvou láskou myslím: našu 

vzájomnú dôveru, zdieľanie a podpora v spoločenstve a vrúcnu zbožnosť. 

 

Prieskum NCD 

Na jar tohto roku bola zvolená nová Rada BJB aj s novým konceptom jej fungovania 

(informácie o tom boli tiež 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. 

Tento nástroj sme používali v našom zbore v rokoch 2006-2012. V priebehu novembra sme 

tento prieskum uskutočnili aj v našom zbore. Tu je porovnanie výsledkov posledného 

prieskumu v septembri 2012 a v novembri 2018. 

 

Toto porovnanie, hoci bez hlbšej analýzy, jasne ukazuje, že za posledné roky sme ako zbor 

prešli niečím, čo vážnym spôsobom otriaslo našou dôverou a vzájomnými vzťahmi. Tiež je 

jasné, že z nášho vodcovstva sa niečo dôležité vytratilo. 

http://www.cestaobnovy.cz/
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Situácia v krajine 

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

v našom zbore, ale predsa to veľmi ovplyvnilo a ovplyvňuje aj mňa, aj nás všetkých. Máme za 

sebou rok (a niekoľko posledných rokov) plný škandálov, odkrytých káuz predstaviteľov štátu, 

polarizácie spoločnosti, protestov Za slušné Slovensko a vrcholom bola vražda novinára Jána 

Kuciaka a jeho priateľky. Toto iniciovalo pomerne veľa kresťanov nielen k účasti na protestoch, 

ale hlavne ku modlitbám. V marci sme obnovili pravidelné modlitby na hrade každú nedeľu. 

Ja sám som pri tom prežil prebudenie do modlitieb aj za ľudí a veci, za ktoré som sa dovtedy 

nikdy nemodlil. Mení to môj pohľad na to, čo sa v našej krajine deje a pochopiteľne sa zapájam 

aj do niektorých iniciatív, ktorými by sme mohli pomôcť priniesť kultúru  Božieho kráľovstva 

na každé miesto. 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 Európskeho parlamentu); iniciatíva Vidím nové Slovensko; Campfest a teraz 

koncom roku je to Premena Tour, ktorú robíme v spolupráci s Mariánom Lipovským a kapelou 

Timothy. Aj podľa najazdených kilometrov vidím, že ma to tento rok stálo viac. Verím, že nás 

Pán Boh pozýva k zápasu za Premenu našej krajiny. Ako občania môžeme využiť naše 

demokratické práva. Ale ako kresťania máme omnoho silnejšie nástroje a neporovnateľne 

väčšiu nádej ku zmene. 



6 
 

 

Kresťania v meste (KvM) 

Okrem spomínaných iniciatív a pravidelných stretnutí pastorov KvM, by som chcel spomenúť 

ešte jednu výnimočnú udalosť, ktorú sa nám aj s pomocou súrodencov z nášho zboru podarilo 

zrealizovať: Bola to garden párty pre pastorov a vedúcich aj s ich rodinami, ktorú sme pripravili 

v máji. Zišlo sa nás vyše 50 

dospelých a 30 detí a bolo to 

po dlhej dobe konečne 

stretnutie, na ktorom sme 

mohli zažiť neformálne 

a veľmi vzácne spolo-

čenstvo. Znovu sme si 

pripomenuli našu hodnotu 

jednoty a spolupráce kresť-

anov v našom meste na báze 

nášho vzťahu s Bohom 

a našich vzájomných vzťa-

hov.  

 

 

Orly 

V tomto roku sme sa rozhodli od septembra pre spojenie dorastu (Raising) s mládežou 

(Teenzone). Veľkou výzvou bolo, čo so skupinou detí Orly (10- až 12-roční), zvlášť s tými 

staršími. Rátali sme s tým, že už prejdú do dorastu, ale po spojení s mládežou by to nebolo to 

najsprávnejšie. Už pred letom sme sa na stretnutí rodičov orlov snažili iniciovať vznik nového 

tímu, ktorý by sa tejto skupine venoval ako novému dorastu. Zdalo sa však, že sa to nestretlo 

so záujmom a nasadením rodičov. Po lete však Marcel Ozogány prežil, že sa má tejto skupine 

naďalej venovať a keďže aj ja mám v tejto skupine „želiezko v ohni“, tak som sa rozhodol mu 

naplno pomáhať. Podarilo sa nám pripraviť pre orlov víkendovku a jednu prespávačku 

a niekoľkokrát sme ich nechali na zhromaždení s tým, že sme pripravili aj zhromaždenie aj 

pomôcky tak, aby sme ich čo najviac zapojili. Myslím, že môžem povedať, že sa nám podarilo 

niečo prelomiť a deti sa teraz do besiedky tešia a začínajú si spolu vytvárať dobrú partiu. Ten 

čas na víkendovke bol aj pre mňa vzácny. Až som bol prekvapený, ako Pán požehnal aj tú 

spoluprácu a čas tak, že to pre nás všetkých bolo zážitkom.  

V októbri sme tiež s niekoľkými rodičmi vycestovali do Lučatína, kde nám YWAM predstavili 

program práve pre túto skupinu detí a budeme uvažovať o jeho realizácii budúci rok. 
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Zborový tábor 

Tento rok sme zmenili miesto zborového tábora na hotel Remata. Bolo to síce trochu drahšie 

miesto, ale aj neporovnateľne príjemnejšie. Prišlo síce trochu menej ľudí, ako sme čakali (s 

deťmi okolo 140), ale znovu som sa presvedčil, že je to jedinečný čas na zoznámenie sa 

s novými ľuďmi, ktorí sa snažia v našom zbore zapojiť a udomácniť, a tiež na hlbšie 

spoločenstvo medzi nami. Preberali sme spolu knihu Jonáš a jeho jedinečný príbeh. Budúci 

rok verím, že v tomto novom prostredí (už pre nás nebude vlastne novým) pripravíme všetko 

oveľa lepšie, a že nás bude oveľa viac. 

Michal Kevický [späť na OBSAH] 

 

Správa Miroslava Mišinca 

kazateľ 

 

Keď si premietam minulý rok, s pokorou poviem len: „Až potiaľto nám pomáhal Hospodin.“ 

Je to niečo cez dva roky čo sa človek z Božej milosti snaží priložiť ruku k dielu a mám radosť 
z toho, že môžem byť trochu užitočný aj v našom spoločenstve vo Viere spoločne s Michalom 
ako aj ostatnými vedúcimi a spolupracovníkmi v tom, do čoho nás Boh povolal.  

Som vďačný za našich mladých, s ktorými trávim asi najviac času za to, že: 

- stále môžu bežať naše pravidelné piatkové stretnutia Teenzonu, 
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- sme sa v minulom polroku snažili prepájať aktivity Teenzonu s Raisingom, ktoré 
v auguste vyústili do spoločného letného tábora, kde mohlo dôjsť k spojeniu týchto 
dvoch skupín v jednu spoločnú, 

- sa s nimi uskutočnili víkendovky, prespávačky, spoločný Silvester, návšteva skupiny zo 
školy v Mariageri z Dánska pod vedením Petra Makovínyho, či občasné zapojenie sa aj 
do mládežníckych zhromaždení, 

- sa v júli mohli Teenzoňáci aj Raisingáči zúčastniť spoločného Fusion tábora v Prašníku, 

- viacerí členovia Teenzonu mohli participovať na štyroch spoločných výjazdoch na 
Ukrajinu, kde nám je umožnené pomáhať baptistickej komunite pri spoločných letných 
táboroch s deťmi, či pri rekonštrukcii na budove budúcej modlitebne vo Volovci, 

- sa nám podarilo rozšíriť miestnosť na stretávanie Teenzonu a zapojiť sa do spoločných 
naddenominačných programoch ako napr. cez Veľkú noc v Istropolise, či zažiť spoločné 
aktivity s Widelife mládežou z AC. 

V neposlednom rade patrí vďaka aj nášmu Teenzone tímu, ktorý sa nasadzuje za to, aby táto 
práca mohla ďalej bežať.  

Tiež mám radosť z našich zborových skupiniek, v ktorých si ľudia zo zboru nachádzajú svoje 
miesto ako aj povzbudenie a teda samozrejme som nadšený aj práve z tej našej desaťčlennej 
skupiny skúmateľov Písma, ktorá nám pomáha nastavovať aj našu vlastnú teológiu. 

Nemožno opomenúť aj nasadenie sa Mareka a Jarky Antalíkovcov a prevzatie zodpovednosti 
za administratívu ako aj správcovstvo nad technickými záležitosťami zboru Viera – Ďakujeme!  

Pozorujúc zápas o doplnenie nášho staršovstva, ktorý začínal kulminovať začiatkom roka je 
pre mňa osobne takisto malým zázrakom vo všetkej tej spletitosti vzťahov, prežitej minulosti 
či nedôvery, ktorá si našla svoje miesto v našich srdciach. Ďakujem nášmu Bohu, že dnes 
pomaly ale isto dospievame ku zborovým voľbám za ktoré sa v úprimnosti môjho srdca aj 
modlím.  

Keď k tomu pridám spoločný zborový deň, pánsku bicyklovačku, zborový tábor či  klobásovicu 
môžem len povedať, že naše spoločenstvo žije aktívnym životom, ktorý naše rodiny stmeľuje 
a našu zborovú identitu len posilňuje.  

Osobne však cítim veľkú potrebu modlitieb a spoločného zápasu za to, aby sme jasne uvideli 
Božie príležitosti, ktoré nám Boh posiela a náležite na ne zareagovali!!! 

Do ďalších dní sme v očakávaní Exit Tour, ktorý by sme v januári radi usporiadali na troch 
stredných školách v Bratislave.  

Modlíme sa za jasnejšiu víziu nášho spoločenstva, tiež za spomínané voľby do staršovstva ako 
aj za možnosť založenia ďalších zborov, ktoré by mohli byť jasným odrazom nášho poslania 
ako cirkvi - byť soľou a svetlom v našom meste. 

 

„Preto aj ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske, ktorú máte k všetkým 
svätým, neprestávam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich modlitbách, aby vám 
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Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal Ducha múdrosti 
a zjavenia, aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je 
bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás, 
ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila.“ (List Efezanom 1,15-19)                                                                                                                                                   

Miroslav Mišinec [späť na OBSAH] 

 

Správa hospodára zboru 
 

Plnenie rozpočtu k 31.10.2018: 

Príjmy  84 707 eur 

Výdavky  83 414 eur 

Výsledok     1 293 eur 

 

 

V tomto roku sme zrealizovali 3 extra zbierky: 

- zbierka na tábor pre deti zo Žehry 1 901 eur 
- 2 zbierky na prácu na Ukrajine  2 273 eur 

 

 

Predĺžili sme nájomnú zmluvu na Trnavskej na dobu neurčitú prakticky za nezmenené 
nájomné 1 969 eur mesačne. 

Kvôli nárastu počtu detí v mládeži (Teenzone sa spojil s Raisingom) sme upravili veľkú 
miestnosť na Trnavskej tak, aby sa tam zmestilo cca 60 ľudí. Zatiaľ sme neboli nútení 
prenajímať ďalšie priestory. 

Hoci sme plánovali kúpu nového zborového auta, zatiaľ sme sa rozhodli využívať veľmi 
výhodný prenájom auta. Tento prenájom šetrí najmä čas a kapacity v porovnaní s tým, keby 
sme sa museli starať o vlastné auto. 

K 30.9.2018 ukončili v zbore pracovný pomer Táňa Trusiková a Slávka Trusiková. 

Chcem sa im aj týmto poďakovať za obetavú a kvalitne odvedenú prácu.   

Slávkinu prácu v plnej miere prevzali Marek a Jarka Antalíkovci. Jedná sa o pokladňu, podklady 
pre účtovníctvo, spravovanie web stránky zboru, upratovanie priestorov na Trnavskej. 

Marek s Jarkou majú na starosti celú agendu zborového asistenta / administrátora, vrátane 
organizovania zborových akcií a správy zborových priestorov. 

Naďalej zamestnávame na čiastočný úväzok Tabitu Elijaš ako vedúcu Fusion. 
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Pán Boh nám poskytuje všetko, čo potrebujeme. 

 

Som Bohu vďačný, že nám tak veľmi požehnáva, že môžeme dávať ďalej, podporovať ľudí, 
služby, organizácie v rámci Bratislavy, ako aj v rámci celého Slovenska. 

Vlado Bocko [späť na OBSAH] 

 

Správa administrátora zboru 

Jarka a Marek Antalíkovci 

 

Okrem bežnej agendy administrátora sme pracovali či spolupracovali na nasledujúcich akciách 

a aktivitách zboru Viera. 

Národný týždeň manželstva 

Dňa 12.2.2018 v priestoroch VŠMU v sieni Dvorana 
sa uskutočnil Galavečer k príležitosti Národného 
týždňa manželstva s témou Manželstvo - umenie 
lásky. Pomáhali sme pri príprave podujatia aj pri 
samotnej realizácií. Hosťami podujatia boli: manželia 
Čermákovci, Králikovci, hudobným hosťom bola 
Sima Martausová. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pri 
realizácií podujatia pomohli a keďže to neboli len 
ľudia z nášho zboru ale aj ľudia zo sveta, o to viac 
sme vďační, že sme im celým týmto podujatím mohli 
svietiť. 

 

Zborový deň  

Tento rok sme zborový deň 
uskutočnili 10.6.2018 v  SOŠ J. A. 
Gagarina v  Bernolákove. Súčasťou 
bol aj dobrovoľný poobedný 
program, napr. maľovanie deťom 
na tvár, nafukovacie atrakcie pre 
deti, športové aktivity ako volejbal, 
či vodný futbal. Ďakujeme všetkým, 
ktorí priložili ruku k nášmu 
spoločnému dielu. Ďakujeme 
Mirovi Pírovi a jeho pomocníkom za 
výborný guláš, mnohým ženám za 
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pomoc pri výdaji jedla a pitia, všetkým ktorí pomáhali rozkladať stan, vykladať stoly a stoličky 
a tiež pripraviť či spratať nafukovacie atrakcie. Bol to náročný deň ale sme vďační, že sme ho 

mohli spolu s vami v Božej prítomnosti a v zdraví všetci prežiť 😊. 

 

Zborový tábor 

Horský Hotel Remata v Ráztočne bol v roku 2018 miestom pre náš zborový tábor. V termíne 
28.8.-1.9.2018 sme teda mali tú česť otestovať toto zariadenie, zoznámiť sa s okolím 
a prehodnocovať, či je toto miesto kam sa chceme aj v roku 2019 vrátiť. Aj napriek množstvu 

prekonaných schodov v hoteli 😊 ste v hodnotiacich dotazníkoch uviedli, že by ste sa do tohto 
zariadenia radi vrátili. 

Ústrednou tému tábora bol Jonáš. Táto kniha hovorí o tom ako sa nás Boh nevzdáva - ani keď 
sa Mu vzďaľujeme a odmietame Jeho povolanie. Ani keď sme bezmocní v nejakej životnej 
hlbočine, ani keď sme Mu ako-tak, ale predsa len formálne poslušní. Ba ani vtedy, keď sa na 
Neho hneváme a nevieme sa s Jeho konaním zmieriť. Zároveň je to kniha o nesmiernej Božej 
milosti.  

Chceme veľmi poďakovať všetkým, ktorí sa do organizácie akýmkoľvek spôsobom zapojili. 
Ďakujeme Peťovi Pelechovi, že bol ochotný použiť svoje obdarovanie aby vykomunikoval 
a dohodol všetky potrebné podmienky s vedením hotela. Sme vďační za všetkých, ktorí boli 
ochotní slúžiť svojim bratom a sestrám na tábore a tak prispieť, aby sa všetci mohli cítiť dobre.  

 

Odstránenie priečky na Trnavskej v miestnosti TeenZone/Fusion 

Po spojení skupín TeenZone and Raising koncom leta vznikla potreba väčšej miestnosti pre 
mládežníkov. Ako najschodnejšie riešenie sa javilo odstránenie priečky vo veľkej miestnosti 
v prenajatých priestoroch na Trnavskej ceste. Po vybavení povolenia od prenajímateľa sme sa 
pustili do roboty. Chceme poďakovať mládežníkom aj všetkým, ktorí priložili ruku k tomuto 
dielu. (Na prvých dvoch fotkách je miestnosť PRED a na tretej PO rekonštrukcii). 

 

Bratislava spieva gospel (BSG) | september - december 2018 

BSG je unikátny projekt a som vďačná, že som mohla byť jeho súčasťou. Bol to 1. ročník a tak 
sme nikto z tímu netušili, čo všetko so sebou prinesie. Porady, osem nácvikov, prihlasovanie 
ľudí do spevokolu, vybavovanie miesta na nácviky, či samotné koncerty, vybavovanie predaja 
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lístkov, reklama, plagáty, letáky, občerstvenie, technika, zvuk, svetlá, komunikácia, 
aranžmány, vedenie... Bez pomoci množstva dobrovoľníkov z nášho zboru by sa to ale všetko 
zrealizovať nedalo. Som vďačná Bohu, že aj napriek našej neskúsenosti s takýmto druhom 
akcie a našim nedokonalostiam, sa postavil za tento projekt a môžeme dodatočne počúvať 
o zmenených životoch, príp. o motivácií k zmene. Verím, že projekt bude pokračovať aj počas 
roka mimo koncertu v podobe skupiniek ľudí, ktorí prejavili záujem sa stretávať a hovoriť 
o Bohu. Vo februári 2019  plánujeme spoločné stretnutie všetkých spevákov a veríme, že aj 
toto bude čas na dobré rozhovory. 

Na projekt BSG sa podarilo zohnať dva granty. Jeden cez Bratislavský samosprávny kraj - 
participatívny rozpočet (5000€) a ďalší cez Miestny úrad Staré mesto (500€). Poskytnuté 
finančné prostriedky boli riadne vyúčtované do termínu a ešte v decembri bol podaný ďalší 
projekt na BSG 2019.  

Od októbra 2018 sme prebrali pracovnú agendu Slávky Trúsikovej - pokladňa, spravovanie 
web stránky, oznamy a upratovanie priestorov na Trnavskej ceste. 

Jarka a Marek Antalíkovci [späť na OBSAH] 

 

Správa za besiedku 

 

Ako každý rok, aj teraz by sme radi začali túto správu veľkým poďakovaním Bohu za to, že nám 

dáva všetky naše deti, ktoré môžeme vyučovať Božiemu slovu a ktorým môžeme slúžiť. Taktiež 

veľké poďakovanie patrí všetkým našim učiteľom besiedky a ich pomocníkom, ktorí ako 
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dobrovoľníci slúžia verne a pravidelne. Ďakujeme Vám za Vašu vernosť, lásku k Bohu a Jeho 

Slovu, za priateľstvá s deťmi (i rodičmi), za mnohé hodiny svojho voľného času. Okrem toho 

chceme poďakovať aj mnohým ďalším z vás, ktorí občasne pomôžu, odvezú, zaskočia, napečú, 

či povzbudia. Ďakujeme mnohým mladým - mládežníkom a dorastencom, ktorí už teraz slúžia 

v besiedke ako pomocníci a získavajú tak cenné skúsenosti (snáď) do budúcej služby.   

Keďže táto správa je za kalendárny 

rok 2018, začnem ohliadnutím sa za 

minuloročným vianočným zhroma-

ždením. Na príprave vianočnej 

slávnosti sme spolupracovali viaceré 

zložky zboru spolu s mládežou, 

Fusion tímom a samozrejme 

s dospelými. Za besiedku si deti 

pripravili, nacvičili a nafilmovali po 

jednotlivých skupinkách scénky na 

tému - Ako by to vyzeralo, keby Pán Ježiš prišiel na zem v dnešnej dobe. Scénky boli milé, 

vtipné a samozrejme moderné. :) Taktiež pod vedením Helky Hlubockej, Mišky Malej a Braňa 

Kráľa deti nacvičili spoločne niekoľko vianočných piesní. Myslím, že toto slávnostné 

zhromaždenie sa vydarilo.  

Zároveň sme pred Vianocami získali od organizácie Eastern European Mission krásne detské 

biblie v slovenskom jazyku, ktoré sme mohli k Vianociam darovať deťom z našich menších 

besiedok a tiež sprostredkovať tieto Biblie aj pre deti v Jelke a na ZŠ Narnia.   

V tomto roku sme pokračovali s niekoľkými projektami. Raz za 2 mesiace pripravovali mladí 

z Raisingu detské zhromaždenie pre staršie besiedky. Služba 

deťom od týchto mladých ľudí bola dynamická a pútavá a deti 

z besiedok na Trnavskej sa na tieto spoločné zhromaždenia 

vždy tešili. Chceme sa preto aj na tomto mieste veľmi 

poďakovať deckám z Raisingu a najmä ich vedúcim Táničke 

Trusikovej, Jarke Krajčíovej a ďalším, ktorí ich viedli. 

Žiaľ túto skvelú službu sa nám nepodarilo opätovne 

rozbehnúť od tohto septembra (v novom školskom roku). 

Spôsobili to najmä zmeny v Raisingu (zmena v tíme vedenia 

ako aj presun Raisingu do Teenzone). Tiež nám veľmi chýba 

v tejto službe skvelé vedenie a nasadenie Jarky Krajčíovej, 

ktorá kvôli pracovným povinnostiam nemôže Raisingáčov 

v tejto službe momentálne ďalej viesť.  

Ďalším projektom v tomto roku bolo, že deti z veľkých 

besiedok pravidelne nacvičovali chvály s Heli Hlubockou 

a Miškou Malou. Malé besiedky zasa spievajú detské piesne 
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pod vedením  Braňa Kráľa na Cablkovej. Deti tak mali príležitosť občasne spievať aj vo veľkom 

zhromaždení na chválach spoločne s chválospevovou skupinou. Žiaľ, i tento skvelý projekt v 

službe deťom momentálne „stojí“, kvôli pracovnej vyťaženosti vedúcich Helky a Mišky. 

Nestrácame však nádej a obraciame sa týmto aj na vás. Ak vám Pán dáva na srdce službu vo 

chválach deťom, alebo službu prípravy detských zhromaždení s Teenzone (Raising), neváhajte 

a kontaktujte nás. :) 

Koncom marca sa v Bratislave konala Európska konvokácia. A týždeň neskôr bolo zasa 

spoločné zhromaždenie bratislavských zborov na Veľký piatok. Na obe tieto akcie sme boli 

oslovení s prosbou o pomoc. Detský program na Európsku konvokáciu si nakoniec pripravili 

naši mladí z Raisingu. Náš besiedkársky tím už tradične pripravoval detské zhromaždenie na 

Veľký piatok spoločne s ďalšími zbormi - Apoštolská cirkev a Christiana. Aktívne sme do 

prípravy zapojili deti z besiedky, ktoré mali prípravné workshopy, kde sa učili spievať chvály, 

tancovať, vyrábali kulisy na scénky a nacvičovali scénky. Potom sme spoločne s deťmi slúžili 

ostatným na zhromaždení. Prítomné deti dobre reagovali na pútavý program a tiež reagovali 

na výzvy v následných rozhovoroch a pri modlitbách. Okrem toho, že deti boli skvelí služobníci, 

viacero raisingáčov a mládežníkov sa tiež zapojilo ako vedúci skupiniek detí priamo na 

zhromaždení. Nech je Bohu vzdaná chvála za všetko! 

Na konci školského roka sme našim učiteľom besiedky poslali krátky dotazník na spätnú väzbu. 

Bola radosť vidieť, že každý z nás učiteľov si z tejto služby sám odnáša veľa požehnania, že sa 

pri tom môžeme sami učiť, že môžeme ovplyvňovať duchovný rast detí a zasievať.  Určite, že 

sme aj zápasili, najmä s disciplínou v triedach a tiež malými priestormi pre naše početné triedy. 

No vidieť, že veľká väčšina učiteľov sa aj na konci vyčerpávajúceho školského roka plánovala 

vrátiť do nášho veľkého tímu, bola to obrovská radosť. Sme za to Bohu vďační.  

Ako poďakovanie za vernú (u niektorých ľudí viac-ročnú) službu sme pre našich učiteľov aj 

tento rok zorganizovali poďakovanie v podobe spoločnej večere a bowlingu.  

Počas leta sme sa stretli ako zborová 

rodina na spoločnom tábore. Zažili sme 

skvelý čas. Témou tábora bol Jonáš 

a jeho príbeh. Deti mali naozaj pestrý 

program, scénky, chvály, hry aj hľadačku 

pokladu. Za perfektné zapojenie do 

služby deťom na tábore ďakujeme aj 

Teenzone pod vedením Slávky 

Trusikovej. Čas na tábore sme využili aj 

na oslovovanie nových učiteľov.  

Začiatok školského roka sme už tradične otvorili obľúbenou akciou, keď deti z besiedky slúžia 

dospelým. Počas nedeľného zhromaždenia deti spoločne pod vedením manželov Kovaľovcov 

a Moniky Moticeac pripravovali občerstvenie pre všetkých návštevníkov zhromaždenia. Už 

tradične obľúbená akcia. 
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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 Raising 
 

V školskom roku 2017-2018 mala skupina Raising 33 dorastencov, 6 dospelých vedúcich (Táňa 

Trusiková, Heli Hlubocká, Jarka a Vlado Krajčíovci, Žanka a Samo Lachovci) a viacerých 

mládežníckych pomocných vedúcich (Jasmínka Jursová, Karin Jursová, Tamara Uhrinová, Mari 

Dobová, Filip Lacho, Dano Majer, David Šury). V druhom polroku sa Sami Lacho zúčastnil už 

len víkendovky a tábora, z tímu odišiel ku koncu roku 2017.  

Stretávali sme sa pravidelne v piatok o 17:00 a dve-tri nedele v mesiaci počas zhromaždení. 

Zameriavali sme sa na dva hlavné ciele, k ich dosahovaniu sme používali rôzne aktivity:  

 

1. Vzťah s Bohom, duchovný rast a učeníctvo: 

 študovali sme spolu Bibliu, napr. pravidelne pred prípravou detských zhromaždení 

povzbudzovali sme dorastencov k osobnému čítaniu Biblie a pred Veľkou nocou sme  mali 

sériu stretnutí o tom, čo pre nás znamená ukrižovanie a vzkriesenie Pána Ježiša, 

 pozývali sme hostí so zaujímavým svedectvom alebo schopnosťou zaujímavo podať hlboké 

duchovné témy (Samo Bogár, Roman Hawran Lacho, Marek Krajčí, Rút Krajčíová, Martin 

Hunčár, Monika Krištof, Jozef a Júlia Demjanovci, Jano Machajdík, Bea Dobová), 

 preberali sme spolu praktické témy z ich života, napr.  o tlaku rovesníkov, o identite 

(„Hľadanie dôležitosti“), 

 zúčastnili sme sa dvoch koncertov s duchovným posolstvom (Godzone, koncert Darinky 

Malej), 

 viedli sme dorastencov do služby v rámci zboru - raisingáči pripravili štyri detské 

zhromaždenia pre deti zo starších besiedok a jedno na Európskej konvokácii, pripravili 

video a občerstvenie na mládežnícke zhromaždenie, spievali pieseň na vianočnom 

zhromaždení, 

 viedli sme ich aj do služby mimo cirkvi - pomoc pri zbierke pre slabozrakých a nevidiacich 

Biela pastelka, brigáda v rámci festivalu Milujem svoje mesto, návšteva dôchodcov 

v Stredisku evanjelickej diakonie (pripravili sme im malé darčeky, zaspievali koledy 

a pomohli s vianočnou výzdobou). 

2. Budovanie komunity, spoločenstva, vzťahov s ľuďmi: 
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 Pre budovanie vzťahov medzi mladými v rámci tejto skupiny ale i s mládežníkmi z Teen-Z-

one (TZ) je dôležité stráviť spolu i dlhší čas, preto sme zorganizovali na jeseň víkendovku 

spolu s Teen-Z-one a tiež mládežníci pre raisingáčov pripravili dve kratšie prespávačky, na 

jar sme mali samostatnú víkendovku pre raisingáčov a v lete týždenný tábor spolu s TZ. 

 Pre tento cieľ je dôležité mať spolu aj voľnejší čas v prírode, pri športe a pod. - boli sme 

hrať hry na ihrisku ZŠ Vrútocká, hrali sme mestskú hru v centre Bratislavy, mládežnícki 

vedúci pre rasingáčov pripravili Mikulášsku party, volejbal, korčuľovanie, boli sme s TZ 

opekať na Železnej studienke, ku koncu roka sme sa vybrali spolu na zmrzlinu a pod. 

 

Bolo pre nás radosťou sledovať zmeny v ich vzťahoch, ktoré neboli vždy jednoduché, vidieť ich 

stále viac dozrievať, rásť v zručnostiach pri príprave detských zhromaždení, vidieť ich ochotu 

a vytrvalosť zapájať sa do služby. Špeciálnym momentom bolo najmä detské zhromaždenie na 

Európskej konvokácii, ktoré bolo pomerne náročné pripraviť, bola to najväčšia akcia, na akej 

sme sa kedy s raisingáčmi podieľali a ich zapojenie sa bolo naozaj výnimočné a skvelé. Boli 

sme na nich veľmi hrdí. Ku koncu školského roku najmä po májovej víkendovke sa veľmi 

prehĺbila komunikácia medzi raisingáčmi, chceli tráviť spolu čas aj mimo našich stretnutí. 

Tešíme sa z toho, ak si nachádzajú blízkych priateľov práve v cirkvi.  
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V minulom školskom roku sme sa ako raisingoví vedúci veľa rozprávali a modlili za ďalšiu 

budúcnosť Raisingu, opakovane sme sa stretli s vedúcimi Teen-Z-one, aby sme hľadali, ako čo 

najlepšie v našich službách mladým pokračovať. Pokračovali sme v spoločných aktivitách 

s Teen-Z-one a pripravovali sa na prestup dorastencov do Teen-Z-one. Už na jeseň 2017 sme 

mali spoločnú víkendovku, mávali sme raz mesačne spoločné piatkové stretnutia a plánovali 

sme spoločný tábor. Vnímali sme, že vzťahy medzi dorastencami sa v priebehu času stále viac 

upevňovali, skupinová dynamika sa dostala do takého štádia, že sme sa nakoniec po letnom 

tábore rozhodli presunúť do Teen-Z-one celú skupinu. Jedným z dôvodov tohto kroku bolo 

i to, že sa nám nepodarilo získať nových mužských vedúcich, čo ale dospievajúcim chlapcom 

nesmierne chýbalo.  

Tešíme sa z toho, že v Teen-Z-one mužských vedúcich majú, vzormi a podporou sú pre nich aj 

mnohí mládežníci, takže z hľadiska napĺňania potrieb raisingáčov to už teraz po krátkom čase 

vnímam ako prospešný krok. Pre starších mládežníkov je to výzva a veľmi si vážime, že sa 

snažia mladších mládežníkov prijať medzi seba.  

Modlíme sa naďalej za to, aby naši mladí spoznávali živého Boha, aby odovzdali svoje životy 

Jemu a/alebo prehĺbili svoj vzťah s Ním a nasledovali Ho celým srdcom. Snívame o tom, aby 

z nich boli nasledovníci, učeníci, ktorí budú činiť ďalších učeníkov, že budú cirkvou, v ktorej 

budú slúžiť jeden druhému a budú svetlom tomuto svetu, svojim spolužiakom, kamarátom, 

rodinám... 

Budeme vďační za každú vašu modlitebnú podporu týchto mladých ľudí. 

 

za pôvodný Raising tím Táňa Trusiková [späť na OBSAH] 

 

Správa za Teen-Z-one 

 

Ako vyplýva už z názvu, Teen-Z-one je skupina mladých ľudí, tínedžerov. Pravidelne sa 

stretávame každý piatok a spolu trávime čas v Božej prítomnosti.  
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Uplynulý rok bol pre našu mládež rokom zmien a výziev.  

Počas prvého polroka sme sa dvakrát stretli s inou mládežou, čo hodnotíme ako veľký prínos. 

Vo februári sme boli s mládežou z BJB Palisády navštíviť mládež v Lučenci. A v máji sme zase 

boli stráviť jeden deň na víkendovke mládeže AC Bratislava (BCC). 

Tiež sme začali pravidelne v nedele hrávať volejbal, čo síce vyzerá ako drobnosť, ale aj vďaka 

týmto stretnutiam sa upevňujú vzťahy a niektorí mladí prídu aspoň na volejbal, keď nestíhajú 

piatkové stretnutia.  

V januári sme sa rozhodli, že letný tábor chceme stráviť spolu s mladšími - s Raisingom. A aj 

na základe tohto rozhodnutia sme sa snažili robiť viac aktivít a stretnutí spolu - ako mládež 

a dorast. Bolo to ťažké nielen na organizáciu a vedenie (predsa len je to veľká skupina ľudí), 

ale hlavne z hľadiska prepojenia týchto dvoch skupín. Tieto snahy sme zavŕšili spoločným 

letným táborom, ktorý dopadol veľmi dobre. Pôvodný plán bol mať niektoré veci na tábore 

oddelené ako starší a mladší a niektoré spolu. Nakoniec sme ale mali spolu takmer všetko. 

A bolo to dobré a vidíme, že vzťahy, ktoré vznikli, pokračujú.  

Počas celého prvého polroka sme sa ako vedenie Teen-Z-one a Raisingu stretávali, modlili 

a diskutovali o tom, ako pokračovať po lete. A na tábore sme sa po debate aj so staršími 

mládežníkmi rozhodli, že budeme od septembra pokračovať spoločne ako jedna veľká mládež. 

Niektoré piatky máme stále čiastočne rozdelené podľa veku, ale väčšinu vecí robíme spolu. Je 

to krásne a zároveň ťažké, hlavne pre starších mládežníkov.  

Modlíme sa za to, aby sme vedeli robiť veci správne, aby mohla byť naša mládež dobrou 

skupinou a požehnaním pre starších aj pre mladších. Našou túžbou tiež je, aby sa mladí zapojili 

do služby. Tak, ako do služby v našej mládeži (slúžiť si navzájom), tak aj do služby v zbore či 
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mimo zboru. Túžime po tom, aby každý z mladých mal osobný vzťah s Bohom, aby duchovne 

rástol a vedel ďalej odovzdávať to, čo prijal.  

Mládežníci sú momentálne zapojení hlavne do služby v besiedke, vo chválach a tiež do misie 

na Ukrajine. 

V tíme mládeže nás po spojení sa s Raisingom aktívne funguje 11: Miro Mišinec, Peťo Málach, 

Lydka Uhrinová, Slávka Trusiková, Marek Petrovič, Dano Jursa; vedúci pôvodného Raisingu 

Táňa Trusiková, Žanka Lacho a Heli Hlubocká. Tím od septembra doplnil aj Andrej Uhrin a Tono 

Lassl. Na piatkových stretnutiach sa nás momentálne stretáva okolo 40.  

 

Dúfame a modlíme sa za to, že sa postupne do vedenia zapojí viac starších mládežníkov. Zatiaľ 

ich voláme do čiastočnej spolupráce, dávame im na starosti vedenie niektorých častí v piatky 

(chvály, hry, pomoc s témou...).  

Ďakujeme za každú modlitbu.  

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

 

Správa za Mamičkovo 

 

Každý prvý a tretí štvrtok v mesiaci sa stretávajú mamičky, ktoré sú na materskej dovolenke 

spolu so svojimi detičkami v zborových priestoroch na Trnavskej. Cieľom týchto stretnutí je 

vytvoriť mamičkám zo zboru priestor na bližšie spoznanie sa a vzájomné zdieľanie radostí 

a starostí všedného života. Deti (cca jeden až štvorročné) majú možnosť spolu (alebo skôr 

vedľa seba) sa zahrať, pripravujeme pre ne krátky program pozostávajúci z cvičenia, krátkeho 

príbehu, spoločnej desiaty a jednoduchého vyrábania. Deti sa postupne učia fungovať 

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 

povzbudzovali, denne žiť na Božiu slávu. 
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Ak sú v našom zbore staršie ženy, ktoré by sa chceli stretávať s mladšími a podeliť sa o svoje 

životné skúsenosti, sú na našich materských stretnutiach vítané. V prípade záujmu bližšie info 

u Anky Cihovej alebo Evy Boltižiarovej. 

Eva Boltižiarová [späť na OBSAH] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa za chválospevový tím 
 

Rok 2018 priniesol pre tím chvál viacero zmien. Začiatkom roka sa sformoval užší chválový tím 
(Miriam Kaiser, Hela Hlubocká, Danka Kovaľová, Mark Chase). Zároveň sa služba chvál 
rozdelila medzi jednotlivých vedúcich 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 

Uvedené rozdelenie indikuje zodpovednosť za zabezpečenie chvál na danú nedeľu, nie priamo 
vedenie daným vedúcim. Aby služba chvál ostala prepojená, mali sme v priebehu roka päť 
stretnutí, kde sme hovorili o smerovaní a riešili sme viacero otázok spojených so službou chvál. 
Zároveň sme mali sériu kázní o chválach v priebehu októbra. Okrem uvedených vedúcich sa 
do služby vedenia chvál zapojili aj títo slúžiaci: Darina Malá, Ivan Malý, Milo Šuster, Milica 
Križanová, Erik Stupka, Mária Wiesnerová 
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V rámci roka sme zároveň reflektovali dotazník o chválach a hovorili o možnosti zapojenia pre 
ľudí, ktorí túžia slúžiť v oblasti chvál. Projekt Bratislava spieva gospel bol pre nás jeden 
z modlitebných, ale aj praktických námetov na pomoc. 

V priebehu roka sme dostali darom elektrický klavír (Nord) a zakúpili sme nový cajon. Ohľadom 
zmien v usporiadaní miestnosti na Trnavskej sme podporili zbúranie priečky a komunikujeme 
s Fusion tímom ohľadom nových zmien usporiadania. 

Malá zmena sa udiala aj v organizácií chvál na mládežiach, kde je podobný systém ako na 
zhromaždeniach. Jednotlivé piatky máme rozdelené so Zuzkou Bystrickou a Teri Kráľovou. 

Pri reflektovaní výsledkov dotazníka sme si uvedomili, že náš zbor je veľmi rôznorodý a je veľmi 
náročné vyhovieť všetkým ľudom ohľadom ich preferencií. O to viac sme naplnení bázňou 
a snažíme sa prácu vedenia chvál reflektovať skúmaním Božieho hlasu a Jeho vedenia, nie 
preferenciami ľudí.  

Počas roka bolo do práce chvál zapojených viac ako 50 rôznych ľudí, a za ich podporu a pomoc 
sme veľmi vďační. Sme vďační aj za podporu od ľudí zo zboru, ktorí nám pomáhajú modlitebne 
a povzbudením. Veríme, že Boh má pre nás pripravené nové veci pre rok 2019. 

S prianím Božieho pokoja, 

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, Tomáš Géze 

Počas roka sme zabezpečovali ozvučenie predovšetkým našich nedeľných zhromaždení, ale aj 

externých akcií. Ozvučili sme mládežnícku konferenciu BJB v Banskej Bystrici, spoločnú 

bohoslužbu v Istropolise na Veľký piatok, koncert Miriam Kaiser na konferencii Cirkvi 

bratskej, Národný deň modlitieb a pôstu na Bratislavskom hrade, a dva adventné koncerty 

projektu Bratislava spieva gospel. Fusionu aj naďalej pomáha s ozvučením niektorých 

koncertov v Bratislave Jano Čukan, Peter Kovaľ a Miro Paško. Peter Štefek pomohol 

s ozvučením Viva konferencie v Maďarsku. 

Čo všetko obsahuje ozvučenie bežného nedeľného zhromaždenia? Je to časovo aj fyzicky 

náročná služba. Na zhromaždenie prichádzame prví a odchádzame poslední. V sobotu večer 

zaberie príprava aparatúry dve-tri hodiny, niekedy vrátane nácviku kapely. V nedeľu trvá 

služba od 8:15 do 12:30 h. Každú nedeľu poobede Jano Kucek verne spracováva nahrávky, aby 

si ich ľudia mohli vypočuť už v nedeľu večer. 

Ďakujem všetkým členom tímu za obetavosť, podporu, ochotu a odhodlanie pomôcť 

kedykoľvek. Môžeme sa spoľahnúť jeden na druhého. Som na nich hrdý a vďačný Bohu. 
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Modlíme sa zároveň za nových, predovšetkým mladých ľudí, ktorých by sme veľmi radi privítali 

v našom tíme. 

Nech to znie na Božiu slávu. 

za tím zvukárskej služby Vlado Bocko [späť na OBSAH] 

 

Správa za projekčný tím 
 

V projekčnom tíme posledných pár týždňov bojujeme s technickými problémami. Donedávna 
sme používali projektor hosťujúceho zboru na Cablkovej, ale kvôli zalomenému káblu sme 
museli prestať premietať cez neho. Od októbra preto inštalujeme náš starý projektor, s čím sú 
spojené menšie komplikácie, napr. to, že stojan na ktorom je postavený zavadzia 
kameramanom, s obrazom nevieme ísť na celé plátno, máme nižšiu svietivosť, a tým pádom 
aj viditeľnosť. Na probléme sa pracuje a veríme, že čoskoro našu službu prestanete vnímať, 
teda, že zhromaždenia nebudú narúšať žiadne projekčné vyrušenia. 

Počet členov v našom tíme sa naďalej nemení - sme traja - David Pelech,  Ján Karaba a Marek 
Antalík. A takisto stále platí pozvanie do nášho mini kolektívu. Ak máte záujem slúžiť Pánu 
Bohu aj takýmto spôsobom, prípadne máte nejaké námety na zlepšenie našej služby, môžete 
nás kontaktovať. 

za projekčný tím Marek Antalík [späť na OBSAH] 

 

Správa za tanečno-dramatickú skupinu Potichu 
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V našej tanečnej službe sme za ostatný rok prešli a ešte aj prechádzame utvrdením o ďalšom 
smerovaní tejto služby, dôvody sú najmä to, že pravidelne chodiaci a slúžiaci tanečníci na 
akciách sú z iných cirkevných spoločenstiev, z nášho zboru je len jeden. Nemôžeme však 
povedať, že by sme pre tento dôvod v službe neboli aktívni, naopak, Pán nás volal slúžiť na 
viaceré akcie: Campfest, Konvokácia, konferencie Godzone, veľkopiatkové spoločné 
zhromaždenie, modlitby za Slovensko na Bratislavskom hrade... 

V pozícii vedúcej ma trápi, že nestíham tejto službe venovať toľko úsilia, času a tvorivosti, 
koľko by potrebovala, je to preto, že sa starám o dve malé deti, a tak sa vo mne často bije 
osoba matky a osoba slúžiaceho, no učím sa, ako byť „slúžiacou matkou“. Boh ma však 
presviedča (ako vždy), že On má svoje riešenia, a tak napriek mojim výpadkom, ostatní 
tanečníci chcú tvoriť a uctievať Hospodina veľmi aktívne, činorodo, preskakujúc všetky 
prekážky. Môžem sa tak tešiť, z ich samostatnej aktivity a produktivity (dievčatá si samy 
v novembri zorganizovali krajské stretnutie tanečníkov, kde spolu zdieľajú radosti aj starosti 
spojené s touto službou, povzbudzujú sa a vyučujú navzájom).  

 

Veríme, že nás Pán povedie naďalej, prosíme Ho, nech vždy rozoznáme Jeho hlas a volanie pre 
túto službu, aby sme boli poslušnými sluhami. Toto je naša každodenná modlitebná potreba, 
v ktorej za nami ako zbor môžete stáť. 

Anna Lehelová [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, spätnú väzbu, za vašu dôveru, podporu a praktickú hmotnú pomoc. Ďakujem, že sa 
za mňa modlíte a podporujete ma aj Božím slovom. Ďakujem!!!  
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Ďakujem Bohu, že som súčasťou Tela Kristovho 
v našom zbore, a preto nemusím byť osamotená 
v duchovnom boji. Prežívam ho celkom intenzívne 
hlavne po manželských víkendovkách v Račkovej 
doline alebo keď manželský pár v kríze naozaj začne 
zažívať zmeny k lepšiemu. Ocením vaše modlitby za 
Božiu ochranu a vedenie, ktoré veľmi potrebujem, 
nakoľko nechcem prinášať ľudskú múdrosť, ale 
Božie riešenia nového života z Krista. 

Spolu s oblasťami služby chcem priniesť aj konkrétne svedectvá na Božiu slávu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manželská služba a osobné poradenstvo 

Poradenské rozhovory/mediácia/sprevádzanie jednotlivcov v osobnom raste sa deje 
v priestoroch poradenskej miestnosti na Blumentálskej 7, ale aj na iných miestach, ktoré 
vyhovujú klientom, telefonicky, cez Skype, emailom. 

Mesačne v priemere odvediem 80-90 poradenských hodín. Venujem sa párom pre obohatenie 
v manželstve, sprevádzaniu v krízach, predmanželskej príprave. Prichádzajú páry zo zboru, 
iných spoločenstiev v Bratislave a hľadajúci Boha. 

Okrem toho sa potrebujem neustále vzdelávať. Tento rok som sa zúčastnila na piatich 
tréningoch pre rôzne oblasti poradenstva. 

V osobnom poradenstve riešime témy ako sebahodnota, bolesť z narušených alebo 
dysfunkčných vzťahov, smrť blízkeho, vyrovnanie sa z rozchodu s priateľom, neodpustenie 
verzus odpustenie, horkosti, zlé návyky, závislosti...  



25 
 

Niekoľko svedectiev zo sprevádzania manželských párov: 

- Pán Boh dal milosť dvom párom, kde boli ťažké závislosti a násilie, že manželia sa 
rozhodli pre triezvosť a je to už pol roka, čo sa im vďaka Bohu a podporným skupinám 
pre závislých darí. Manželky už chceli definitívne od nich odísť. 

- Pre tri páry je toto sprevádzanie pre obohatenie a čistenie minulosti, aby si „nezanášali 
špinu“ (ako to volajú) do ich manželstva a objavili vo vzťahu dimenzie a potenciál, ktorý 
manželstvo, ako Boží dar má. Hovoria, že ak sa školíme kariérne, aby sme boli čo 
najefektívnejší, tak by bolo nerozumné „neškoliť“ sa v oblasti manželstva. Jeden pár sa 
chystá k nám do zboru, hľadajú si ako mladá rodina spoločenstvo. Pre ďalšie dva páry 
je to evanjelizácia - prosím o modlitby, aby cez naše stretávania ich Pán Boh priviedol 
k osobnej živej viere. Už sme riešili tému dokonalého Božieho odpustenia, bez ktorého 
nevieme my odpustiť. Rozumejú tomu, že bez Božích princípov a Jeho sprevádzania nie 
je v našich silách milovať bezpodmienečne, nakoľko takáto láska je Božím darom, nie 
naším produktom. 

 

Manželské víkendy 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 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 
Jankovičová (BJB Viera Bratislava). 
Víkendovky sú vedené takto: štyri 
moduly so štyrmi témami (3. modul 5 tém), témy na seba nadväzujú, prednes tém s biblickými 
princípmi je pretkaný osobnými aktuálnymi a praktickými skúsenosťami prednášajúcich, 
vypracovávaním otázok každého z páru v manuáloch a následne rozhovorom v intimite 
dvojice, čo pokračuje do väčšej hĺbky na izbách. Účastníci často vyznávajú, že sa toľko ešte 
nikdy v manželstve nerozprávali o sebe a o ich manželstve.  

V marci, apríli, októbri a novembri sme spolu na Slovensku slúžili vyše 50 párom z celého 
Slovenska z rôznych denominácií (vrátane členov nášho zboru, viacerí už skončili štyri moduly, 
iní absolvovali prvý, druhý, či tretí modul a čakajú na štvrtý). Máme aj niekoľko neveriacich 
párov alebo partnerov, ktorí hľadajú cestu pre dobré manželstvo a našli ju v tomto programe, 
ktorý prináša Božie princípy fungovania vzťahu. Aj toto je cesta k Bohu a osobnému vzťahu s 
Ním - stretnúť ľudí v ich núdzi a životnej situácii a do nej im priniesť Božie svetlo. Oni sami 
vyznávajú, že vidia, že bez Boha to nejde. Z mnohých vzácnych povzbudení z reakcií na 
manželské víkendy vyberám odpovede zo spätných väzieb na tieto otázky:  
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Čo z toho, čo si sa dozvedel, bolo pre teba najdôležitejšie? 

 akým spôsobom hovoriť o emóciách (nezraňujúco) a ako prijať názor partnera 
nebolestivo, 

 rodinný strom a koľko vecí z predchádzajúcej rodiny ovplyvňuje tú súčasnú, 

 že na manželstve treba stále robiť :), 

 NÁDEJ!, že stále je čo zlepšovať, že Pán Boh nám otvára nové dvere a ukáže ďalšiu 
„izbu“ cez ktorú sa dá prejsť ďalej a ďalej, 

 kapitola rodinný strom - porozumieť skúsenosti zranenia z detstva a ich vplyv na 
každodenné rozhodovanie a riešenie vecí, 

 identifikácia modelov správania, ktoré som preniesol z mladosti do manželstva je 
potrebné zanechať, 

 čokoľvek zažívam, Pán Boh stojí pri mne, 

 reakcia na moju emóciu a odpoveď na ňu (moja) je mojou zodpovednosťou. 

 

Nakoľko boli pre teba užitočné rozhovory vo dvojici? 

 zistila som, že sa dá komunikovať potreby aj iným (nie zraňujúcim) spôsobom 
a zistila som, že manžel má túžbu riešiť náš vzťah, že mu to nie je ľahostajné, ako 
sa máme, čo prežívame, 

 boli užitočné, pretože som sa viac dozvedel o svete, zmýšľaní a vnímaní svojej 

manželky, 

 výnimočný čas strávený spolu, nahliadnutie do toho, čo prežíva partner a ako na 
niektoré jeho prežívanie reagujem, 

 bolo to miestami náročné, ale som vďačná za otázky z manuálu, pomohli mi 
v tom, ako reagovať a vypočuť si aj druhú stranu s pochopením, 

 rozhovory boli veľmi dôležité a umožňovali zblíženie a pohľad na veci – zastavenie 
na ktoré počas bežných starostí nemáme čas, 

 veľmi, dôvod prečo sem chodím, 

 bol to vzácny čas, kde sme mali priestor zblížiť sa, 

 doma sa k tomu veľmi ťažko dostávame, 

 veľmi, boli aj slzy aj objatie, 

 veľmi, rozhovor o rodine a tom, čo si z nej prinášame pomohol pochopiť partnera 
úplne inak a dal odpoveď na množstvo otázok. 

Čo sa ti počas víkendu páčilo najviac? 

 otvorenosť, úprimnosť lektorov a premostenie cez pripravené podnety 
v materiáloch na otvorenosť a úprimnosť vo dvojici, 
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 veľa času na osobné rozhovory či už medzi nami s manželom, alebo s inými 
pármi..., 

 sprevádzanie novými témami, pretkané Božím slovom a potom taká nová 
intimita prežívania vzťahu, 

 teoretická časť bola príjemne silno motivačná, 

 bezpečné prostredie, príjemné spoločenstvo a čas s mojím manželom, 

 osobné rozhovory, AHA momenty z čítania Sv. Písma, 

 to, čo je tu super je to, že „špinavé prádlo“ si vyperieme na izbe za inštrukcií 
zmysluplného návodu (Manuály - časť Čas pre zblíženie), 

 cenné, že tu nemusíte zdieľať verejne svoje pocity, pranierovanie, ponižovanie, 
ale v súkromí si to vydiskutujeme - čistenie vzťahu na izbe, 

 ďakujeme, že ste!, 

 ďakujeme za všetko. Vidno, že víkendy vediete s Božím vedením, každú tému, 
ktorú prinášate, máte premodlenú a pre konkrétny prípad nášho manželstva ste 
veľkým prínosom. 

 

Národný týždeň manželstva (NTM) 

V rámci NTM som mala v zbore nedeľnú tému pre manželov 
(https://www.youtube.com/watch?v=Htb7DScfjic) a následne sme mali vzácne popoludnie 
pre obohatenie v manželstve pre páry na Trnavskej so spoločným obedom. Prišli aj dva páry 
z iných spoločenstiev. 

 

Prednášky a semináre na tému manželstva podľa Božích princípov v praxi 

V tomto roku som ich mala niekoľko - na konferencii Aglow v Partizánskom (3 témy) a rodičov 
a učiteľov v CZŠ Narnia (2).    

 

Poradenské centrum KROK 

V marci 2019 to budú 2 roky, čo funguje podporná skupinka pre rodinných príslušníkov 
závislých (Al-Anon), kde nosným pilierom je 12 krokov AA.  

Al-Anon - štvrtky 8:30 - 9:30 na Blumentálskej 7. (Viac sa o spôsobe tejto služby dozviete na: 
www.alanonslovensko.sk - nájdete tu všetko o spôsobe práce, rady, svedectvá...). Skupina je 
anonymná, rastie (9) pripravujeme výročné stretnutie so svedectvami a prednáškami na tému 
závislostí a ich vplyvu na širokú rodinu a následné generácie. 

Pre inšpiráciu prinášam 12 krokov, bez ktorých nie je možné žiť triezvy život, ani plný život, 
ako ho pre nás Boh naplánoval v Kristovi: 

1. krok: Priznali sme svoju bezmocnosť nad alkoholom, naše životy sa stali neovládateľné. 

https://www.youtube.com/watch?v=Htb7DScfjic
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2. krok: Dospeli sme k viere, že Sila väčšia ako naša obnoví naše duševné zdravie. 

3. krok: Rozhodli sme sa, že odovzdáme svoju vôľu a svoj život do opatery Boha, tak ako ho 
my chápeme. 

4. krok: Urobili sme dôkladnú a nebojácnu morálnu inventúru samých seba. 

5. krok: Priznali sme Bohu, samým sebe a inej ľudskej bytosti presnú povahu svojich chýb. 

6. krok: Boli sme úplne pripravení nechať Boha odstrániť všetky naše charakterové chyby. 

7. krok: Pokorne sme ho požiadali, aby odstránil naše nedostatky. 

8. krok: Spísali sme zoznam ľudí, ktorým sme ublížili a boli sme ochotní to napraviť. 

9. krok: Urobili sme nápravu vo všetkých prípadoch, kedy to bolo možné, okrem prípadov, 
kedy by im alebo iným naše konanie uškodilo. 

10. krok: Pokračovali sme v našej osobnej inventúre a keď sme urobili chybu, ihneď sme to 
priznali. 

11. krok: Pomocou modlitby a meditácie sme zdokonalili svoj vedomý styk s Bohom, tak ako 
ho my chápeme, a prosili sme ho len o to, aby sme spoznali jeho vôľu a mali silu ju uskutočniť. 

12. krok: Výsledkom týchto krokov bolo, že sme sa duchovne prebudili a usilovali sme sa 
odovzdávať toto posolstvo ostatným alkoholikom a uplatňovať tieto princípy v každej našej 
činnosti. 

Svedectvom z týchto pravidelných stretnutí je, že všetci, ktorí nasledujú a žijú kroky pokorenia 
sa pred Bohom, prijatím situácií a vecí, ktoré nemôžu zmeniť a ich odovzdaním Bohu 
nachádzajú v Ňom plný život, napriek boľavým, nezmeneným okolnostiam, alebo aj vidia 
zmeny v partnerovom živote, ktoré koná Boh bez toho, aby partnera oni menili. Učíme sa 
spolu novým zručnostiam, novému životu a postojom, nakoľko sme aj my ochoreli chorobou 
závislosti závislého. 

Našou dennou (aj niekoľkokrát denne opakovanou) modlitbou je: 

Bože, daj mi vyrovnanosť, aby som prijal to, čo zmeniť nemôžem, 

odvahu, aby som zmenil to, čo zmeniť môžem, 

a múdrosť, aby som vedel odlíšiť jedno od druhého. 

 

Služba osobného sprevádzania 

Kto momentálne aktívne sprevádza v osobnom poradenstve:   

Viktor Svetský: viktor@svetsky.sk 

Žanka Lachová 

Ester Jankovičová: jankovic.ester@gmail.com 

Kamil Bartoň: závislosti 

 

mailto:viktor@svetsky.sk
mailto:jankovic.ester@gmail.com
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Ďakujem Bohu za vás, že som časťou našej zborovej rodiny a ste v tejto službe so mnou. 

Ester Jankovičová [späť na OBSAH] 

 

Správa za sociálno-misijný projekt na Ukrajine 
 

V roku 2018 sme boli päťkrát na Ukrajine, priemerne 10 ľudí na každom výjazde. V tomto roku 

si Miro Mišinec vzhľadom na moju zaneprázdnenosť zobral na starosť organizovanie výjazdov.  

 

 
 

Zúčastnili sme sa  pomoci na stavbe zborových priestorov. Naposledy sme pracovali na 

kanalizácii - doslova sme kopali kanál a to mi moja mamička sľúbila, že ak sa budem dobre 

učiť, tak kanále nebudem musieť kopať.  Zosilňovali sa nosné piliere, čistila sa strecha, obíjala 

sa stará omietka. Pomáhali sme pri kluboch s deťmi a na dennom tábore. Miro Mišinec mal 

možnosť opakovane kázať na spoločných stretnutiach.  

Vďaka štedrosti darcov pri účelových zbierkach, zasielaním na variabilný symbol 888, výnosu 

z predaja vianočných výrobkov našich sestier, účelových darcov na podporu misie na Ukrajine 

a na úhradu výdajov spojených pre účastníkov, ktorí nemajú dostatok prostriedkov, sa nám 

podarilo podporiť prácu nielen na stavbe, na škole, medzi ľuďmi, ale aj podporiť kazateľa, 

ktorého manželka pracuje v troch zamestnaniach ako upratovačka, a on jej po nociach 

pomáha. Vzhľadom na to, že priemerná mzdy je menej ako 200 eur mesačne, tak z daru 100 

eur mesačne, vie svoju prácu vykonávať pokojnejšie.  
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Financie, ktoré sa účelovo vyzbierali na stavbu, boli v 100% výške použité na stavbu. Máme 

vyúčtovanie do poslednej „HRIVNY“, ktoré nám kazateľ PETRO pravidelne poskytuje. 

 

Zo zborového rozpočtu z kapitoly MISIA/TEENZONE sa prispieva 20 eur na účastníka na 

každý výjazd, ďalších cca 40 eur si platí každý sám.  Takisto z darov na variabilný symbol sa 

pokrývajú výdaje spojené s cestou a materiálom použitým pri práci s deťmi. 

Podarilo sa nám presvedčiť domácich, že naše výjazdy nie sú 

jednorazová  záležitosť,  ale sme verní v našej pomoci, ktorá 

neskončila po prvej návšteve. Tak isto máme možnosť hovoriť 

s ľuďmi, ktorých stretávame - kde sme ubytovaní, kde sa 

stravujeme, susedia, colníci. Naposledy sa nám podarilo 

hovoriť s novou riaditeľkou školy, kde prebiehajú stretnutia 

s deťmi.  

Naše plány do budúcnosti sú pokračovať ak sa podarí 

minimálne štyrmi výjazdmi ročne, dva razy ročne s účelovou 

zbierkou na podporu práce na stavbe a na evanjelizáciu na 

škole a v oblasti  Volovca, ktorú vykonáva kazateľ Petro. 

Potreby ktoré vidíme pre najbližšie obdobie sú: kazateľ používa 

auto, ktoré má viac ako 30 rokov, najazdených viac ako 750 000 km. Napriek tomu, že je to 

Audi 80, hľadáme príspevok, ktorý by doplnil sumu financií, ktorú si uhradia sami.  Posledná 
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zbierka išla na okná a dvere. Dvere sú už objednané. Stále sa vybavujú rôzne povolenia, ktoré 

vyžadujú dodatočné výdaje. Pracuje sa na zaizolovaní strechy, novej elektroinštalácií, stavbe 

priečok, podlahy... Plán je na najbližších päť rokov, možno 10, ale ak by bol dostatok 

finančných prostriedkov, tak možno tri roky. Momentálne sa všetko financuje svojpomocne - 

20-členným zborom, kde časť ľudí pracuje v zahraničí. Nie je zatiaľ väčšia podpora od iných 

zborov či na Ukrajine alebo inde. Sme v podstate jediní, ktorí ich podporujeme.  

Fotografie z akcií sú zdieľané na Facebooku v udalosti, prípadne v skupine BJB. No naposledy 

sa PR zhostil Miro Pír a úspešne informoval o priebehu nášho výjazdu.  

Peter Málach [späť na OBSAH] 

 

Správa o misijnej stanici Prameň v Jelke 

 

Naša misijná práca pokračovala ukončením roka 2017 v decembri balíčkami pre deti  zo Žehry, 

kde sme  zvestovali deťom aj dospelým evanjelium. Navštívili sme dve materské školy, kde 

sme deťom okrem balíčkov obrázkovou formou povedali o hriechu a potom o Ježišovi. 

Manželia Marika a Peťo Lukovičovci  z nášho tímu potom aj v škole, kde bolo vyše 300 detí 

a celý učiteľský zbor v Spišských Vlachoch veľmi zrozumiteľnou a jednoduchou formou cez 

obrázky vysvetlili zmysel Vianoc a tak zvestovali evanjelium. Všetky deti potom spolu s nami 

v tichosti sklonili hlavy a mohli sme sa modliť modlitbu prijatia Pána Ježiša.  

Úžasné na celej  príprave bolo to, že naša práca s deťmi v osadách sa dotkla mnohých žien 

v Limbachu a pripravili 130 balíčkov pre chudobné deti, ktoré sme mohli rozdať aj deťom 
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v Krompachoch. Spolu sme tak potešili vyše 500 detí. Asi najhoršie miesto, ktoré sme navštívili 

bolo geto v Dunajskej Strede, kde sme poznali jednu rodinu s piatimi deťmi, ale rozdali sme aj 

iným deťom. Žiaľ z toho miesta, kde je prostitúcia, drogy a chudoba všade, sme odchádzali so 

strachom a modlitbami, aby sme v poriadku vyšli. 

Začiatkom roku 2018 v januári sme začali s prípravou tábora pre deti z osád v Žehre. Škola, 

s ktorou úzko spolupracujeme nám pomáhala vyberať spolu s asistentkou Vierkou deti. Museli 

sme urobiť niekoľko výjazdov do Žehry, ktoré sme vždy spojili aj s tým, že sme ľudom doniesli 

oblečenie, nábytok a pre školu papiere do tlačiarne a pomôcky pre deti. Museli sme rozprávať 

s rodičmi, aby  prekonali nedôveru a zverili nám svoje deti na týždeň. Nebolo to ľahké, ale 

nevzdávali sme to. Taktiež sme mali problém nájsť miesto pre tábor. Keď sme povedali o aké 

deti ide, dostali sme niekedy hneď, inokedy o dva dni odpoveď, že si to rozmysleli. Nakoniec 

sa nám predsa len podarilo nájsť miesto v Lomnistej. Potom sme tomu všetkému porozumeli, 

že prečo. Zrazu všetko do seba zapadalo ako puzzle. Neďaleko je Brusno a Lučatín, kde má 

sídlo YWAM Mládež s misiou. Termín, ktorý bol pre náš tábor, bol vhodný aj pre službu pre 

nás cez široký tím mladých z Izraela, ktorí nám pomáhali s prípravou ale aj samotným 

programom na tábor. Zapojili sa aj ľudia zo zboru Viera osobne, kde počas tábora učili deti 

robiť vankúše a iné ručné práce. Taktiež aj samotné zbierky pre tento tábor boli dôkazom toho, 

že mnohí priložili srdce a spolu s osobnými darmi aj naším príspevkom sa vyzbieralo vyše 8000 

eur, ktoré pokryli všetky naše výdavky, ktoré boli s táborom spojené. Deťom pomohli Viva 

Network s oblečením a hygienou, každé dieťa dostalo balíček s oblečením a hygienou. Ženy zo 

zboru Viera urobili zbierku uterákov pre všetky deti. Na tábore okrem nášho malého tímu 

siedmich  dospelých ľudí so štyrmi deťmi pomáhalo okolo 42 ľudí, dobrovoľníkov počas celej 

prípravy, ktorá sa začala v januári a skončila 2. augusta, keď sme odchádzali do svojich 

domovov. Úžasné bolo aj to, že samotné učiteľky, ktoré boli ochotné prísť (Vierka, Evka, 
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Gabika), to urobili na úkor svojej dovolenky. Tábor dopadol nad naše očakávanie dobre. 

Otvoril mnohé dvere, do ktorých sme dosiaľ nemohli ani vojsť alebo sme o nich nevedeli. 

Tábor posunul našu službu k deťom do inej roviny a Boh sa dotkol mnohých rodičov, ktorí deti 

s dôverou pustili na tábor. Taktiež sme videli, že mnoho ľudí aj zo zboru Viera sa zaujíma o našu 

službu a podali nám mnohí pomoc a aj samotná zbierka 1902 eur hovorí o tom jasne. Taktiež 

aj zbor v Bernolákove a aj Kresťanské spoločenstvo Útočište. 

Po tábore naša práca v septembri pokračovala ďalej a otvorili sme niekoľko projektov. Jeden 

z projektov je Vitaj u nás doma, kde na niektoré deti z tábora sme získali prispievateľov 24-eur 

na dieťa, čo pomáha deťom, aby mali desiatu počas týždňa. Máme 12 detí, ktoré majú 

prispievateľov a cez tento projekt sme zatiahli rodičov aj deti  do vzájomného vzťahu. Škola 

nám v tomto vyšla v ústrety, že nám dáva koncom mesiaca správu o týchto deťoch ako sa im 

darí a či chodia riadne do školy upravení, čistí a s desiatou. Taktiež rodičia, s ktorými máme 

stretnutia každý mesiac v Žehre v škole, kde nám škola umožnila v areáli školy v triede. Rodičia 

detí, ktoré dostávajú príspevok prejavili spoluprácu s nami aj so školou. Zároveň asistentka 

školy Vierka spolu s manželom Ferkom nám pomáhajú v teréne v osadách s rozdeľovaním  vecí 

pre núdznych. 

Rodičia prejavili veľkú vďaku za ich deti, že im pomáhame a získali sme dôveru, že nás pozývajú 

aj k sebe domov a môžeme sa zdieľať o ich živote. Rodičov detí, ktorí poberajú príspevok  sme 

osobne aj v ich domčeku navštívili v osade. 

Náš ďalší projekt sú balíčky pre deti k Vianociam. Minulý rok sme pripravili cez zbory 

a spoločenstvá balíčky pre všetky, ktoré boli na tábore a pre ich súrodencov, čiže vyše 200 

detí. Naši spolupracovníci z YWAM spolu s nami mali evanjelizáciu v Kultúrnom dome v Žehre 

pre tieto deti aj ich rodičov. Pripravili sme program a balíčky, ktoré sme dali všetkým deťom. 

V decembri sme mali spoločné stretnutie nášho tímu, na ktorom sa zúčastnila aj asistentka 

s manželom a aj Evka, ktorá nám pomáhala na tábore. Táto víkendovka nás viac zblížila 

a vytvorili sme širší tím, ktorý bude mať cieľ pomáhať deťom aj rodičom ku lepšej vzdelanosti.  

Dlhodobým cieľom, kde chceme 

postupne  krok za krokom prísť je 

zriadenie internátnej školy pre mnohé 

deti z osady (12-14 detí). 

K tomu, aby sme našli tých správnych 

rodičov a deti plánujeme urobiť 

rodinný tábor pre osem rodín. Výber  

sa vytvorí práve spoluprácou rodičov 

detí, ktoré dostávajú príspevok. 

K tomu, aby sme mohli túto službu 

robiť a naplniť ciele potrebujeme 

mnohých - zbory, školy, rodičov, 



34 
 

priateľov, ale aj deti, ktoré naozaj vidíme, že majú vôľu žiť inak. Náš malý tím z Jelky je vďačný 

aj zboru Viera odkiaľ cítime podporu pre túto náročnú prácu. Taktiež nemalú podporu cez Viva 

Network, ktorá  cez Ursy pomáha týmto ohrozeným deťom, ale aj nám. 

Našej misijnej stanici Prameň v Jelke pribudol ďalší brat v Pánovi Braňo, ktorý mal  18. 

novembra 2018 krst v bernolákovskom zbore, kde ho krstil Peťo spolu s Miškom, naším 

pastorom. Braňo je u nás vyše roka, býva v zbore v Jelke. Šesť rokov bol bezdomovec. Náš tím 

má ďalšieho pomocníka, ktorý sa rozhodol, že svoj život dáva Bohu a my mu v tom pomáhame. 

Oto Šipoš [späť na OBSAH] 

 

Správa za Fusion 

 

Čo je Fusion? 

Fusion je misijná aktivita zboru zameraná na oslovenie stredoškolskej mládeže (13-20 rokov) 

cez  hudbu a ostatné formy umenia. Prostredníctvom týždenných stretnutí - nácvikov, 

hudobných kurzov, spoločenských akcií, koncertov 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 fluktuáciou, niektorí prídu raz, niektorí dvakrát a potom sa nevrátia, 

iní prídu a zostanú. Priemerný počet mladých, ktorí chodia na pravidelnej báze je 20-25. 

 

Aktivity počas roka 

Vo februári tohto roku sa v Bratislave organizoval 2. ročník festivalu Fusion4Fusion. Na 

festivale sme strávili necelých 48 hodín spolu, nielen ako Fusion Bratislava, ale s ďalšími 

piatimi tímami Fusion zo Slovenska aj Česka. Študenti boli naozaj povzbudení, nielen 

atmosférou festivalu, ale aj témou - Preskoč.  

Po festivale sme mali až v júni koncert. Čas medzi týmito dvomi udalosťami sme využili na 

prípravy, workshopy ale aj na spoločný čas a lepšie spoznávanie. Naši študenti sa postarali 

o to, aby to naozaj bol kvalitný a príjemný koncert, i keď žiaľ pre maličké publikum. Po koncerte 

sme už mali voľnejšie stretnutia, navštevovali sme dom dôchodcov a začali sme sa naplno 

venovať táborovým prípravám.  

V júli sme mali po prvýkrát športovo-hudobný tábor. Tohto roku sme mali najväčšiu kapacitu 

(všetko spolu nás bolo 104 a z toho 60 študentov), tiež sme mali asi najväčšie vekové rozpätie 

čo sa týka veku študentov (13-20 rokov). Program bol vytvorený tak, aby bolo počas aktivít 

viac priestoru na rozhovory, čo sa naozaj aj stalo. Záverečný program zahŕňal spomínaný 

hudobno-športový charakter, lebo sme pred koncertom mali priateľský baseballový zápas. 



35 
 

Sme vďační za úprimnosť študentov a prácu vedúcich, ktorí boli do táboru zapojení. Najmä 

sme vďační Bohu za Jeho vernosť a že napriek prekážkam, tábor hodnotíme ako úspešný. 

Nový školský rok sme odštartovali  trojdňovým turné na rozbehnutie nového Fusion v Dolnom 

Kubíne. Okrem dvoch veľmi úspešných koncertov, sa niektorí naši študenti zapojili aj do 

prvého nácviku.  

Po turné sme sa začali pripravovať na ďalší koncert. Začiatkom decembra sme sa ocitli na CZŠ 

Narnia. Riaditeľ školy nás pozval aby sme mali koncert na rodičovskej konferencii. Jeho (aj náš) 

zámer bol dvojaký: 1) aby odznela nejaká príjemná hudba, 2) aby sme predstavili náš projekt 

rodičom v Narnii, a tak ich povzbudili aby pozvali svoje deti na Fusion alebo aj na tábor.  

Semester sme ukončili vianočným večierkom, kam prišli rodičia našich študentov a kamaráti 

Fusionu. Odznelo niekoľko piesní spevokolu, ale aj menších skupiniek študentov, ktoré si svoje 

príspevky samostatne nacvičili.  

Počet študentov na našich nácvikoch je celkom malý. Práve preto sme sa rozhodli mať menej 

koncertov a viac zamerať na osobné vzťahy a na to, aby sme sa lepšie spoznali. Tomuto prispeli 

voľnejšie nácviky, prespávačka, voľnočasové aktivity, či návštevy domu dôchodcov. 

 

Tím 

Počas celého roka sme sa snažili budovať náš tím a dávať mladším členom tímu možnosť 

preberať nové zodpovednosti a aby rástli v konkrétnych oblastiach. Niektorí členovia 

absolvovali dva celoslovenské Fusion tréningy a skoro celý tím sa zúčastnil na Konferencii pre 

pracovníkov s mládežou (KPM 2018). Avšak po lete sa počet ľudí v tíme zmenšil. Modlíme sa 

o nových spolupracovníkov, najmä chlapov (keďže momentálne v tíme máme iba jedného). 

I keď nás je menej, je krásne pozerať ako mladší členovia naozaj verne slúžia a sú pripravení 

čeliť novým výzvam. Tohto roku sa naša členka Miriam Čierna zúčastňuje školenia Škola pre 

pracovníkov s mládežou (ŠPM) v Žiline, kde má možnosť získať nové zručnosti a poznatky 

o práci s mládežou ako aj porásť vo svojom osobnom vzťahu s Bohom. Na ďalší rok sa 

chystáme ako tím na Tréningový víkend tímov (TVT) a KPM 2019.  

Užší tím: Tabita Elijaš, Miriam Čierna, Karolína Macinská, Zuzana Bystrická, Debora Elijaš. 

Širší tím: Mark a Amy Chase, Veronika Kurucová, Sarah Baarová, Anna Plett. 

 

Čo nás čaká? 

Už teraz vieme že ďalší rok bude plný a modlíme sa o Božie požehnanie a vedenie pri týchto 

aktivitách: pripravujeme spolu s mládežou a ďalšími cirkevnými zbormi Exit Tour v Bratislave 

(január 2019), spolu s ďalšími tímami Fusion sa zúčastníme medzinárodného Fusiondary 

v Česku (apríl 2019) a chystáme sa už aj na Fusion tábor (júl 2019).  
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Sme veľmi vďační Bohu za to, čo koná v živote mladých cez Fusion a za Jeho vernosť. I keď nás 

je menej, máme troch nových študentov, ktorí verne chodia na Fusion a sa veľmi tešia zo 

spoločného času. Sme vďační za vašu podporu zo zboru, či už modlitebnú, finančnú alebo keď 

ste prispeli vlastnými 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] 

 

Správa za platformu Kresťania v meste 
SPOLOČENSTVO - SPOLOČNÁ SLUŽBA - VPLYV NA SPOLOČNOSŤ 

 

Prečo sme tu? Viac ľudí dokáže viac ako jeden človek a viac zborov urobí viac ako jeden. Preto 
sme tu, aby sa telo Kristovo v našom meste budovalo, rástlo spojivami spoločnej služby a aby 

mailto:fusionbratislava@gmail.com
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kresťania boli svetlom a soľou. Chceme podporovať vzájomné spoločenstvo, rozvíjať spoločnú 
praktickú službu a prinášať Božie kráľovstvo.  

Čo sa udialo tento rok? Naša služba ľuďom bez domova funguje 
už 12 rokov. Počas celého roka varíme a vydávame 30 litrov 
výdatnej polievky. Ročne navaríme približne 3150 litrov hustej 
výživnej polievky a vydáme 9450 porcií teplého jedla. Na 1 výdaj 
chodí 50 - 100 ľudí bez domova, do služby ktorým je zapojený 
cca 150-členný tím dobrovoľníkov z rôznych denominácií 
a zborov. Organizujeme zbierky šatstva, prikrývok, potravín, 

drogérie a ďalších potrebných vecí.  

Posledné mesiace sme pomáhali jednému páru - Marekovi 
a Zuzke, ktorých sme spoznali na výdaji a čakali dvojičky. Boli už 
niekoľko rokov na ulici a posledné dva roky bývali v provizórnom 
stane v lesíku. Zuzka koncom októbra porodila dievčatko Evičku 
a chlapčeka Lacka. Mamička sa o Evičku príkladne stará, Lacko 
má vážne zdravotné problémy a bol dlhšie hospitalizovaný v 
nemocnici. Po mnohých vybavovaniach sa podarilo nájsť im 

ubytovanie v centre Úsmev ako dar a od novembra má Marek prácu v pekárňach. Naďalej sme 
s nimi v každodennom kontakte pri riešení rôznych životných situácií a pomáhame im 
adaptovať sa z prostredia bezdomoveckých návykov do bežného života. 

V rámci Kresťanského biznis klubu organizujeme každý mesiac biznis raňajky so zaujímavými 
hosťami na rôzne odborné i duchovné témy. Na raňajky chodí od 20 do 70 účastníkov a takmer 
vždy privítame aj nových ľudí. Každý mesiac organizujeme stretnutie pastorov platformy 
Kresťania v meste. Už niekoľko mesiacov sa modlíme každú nedeľu na Bratislavskom hrade za 
Slovensko a udalosti v našej spoločnosti.  

Ďalšie podujatia, ktoré sme organizovali alebo na ktorých sme participovali, boli:  otvárací 
koncert Národného týždňa manželstva 12.2.2018, Európska konvokácia 23.-25.3.2018, 
spoločné bohoslužby na Veľký piatok v Istropolise 30.3.2018, koncert Sama Rotmana 
s evanjelizačným posolstvom 10.5.2018, slávnostné zhromaždenie k 71. výročiu založenia 

štátu Izrael 12.5.2018, záhradná slávnosť - stretnutie pastorov 
s rodinami 20.5.2018, Národný deň pôstu a modlitieb spolu 
s koncertom Pre krásne Slovensko na Bratislavskom hrade 
26.8.2018, tri brigády počas júla a augusta v rámci projektu 
Milujem svoje mesto, Žalmy kráľa Davida a Vianočný 
benefičný koncert so Simou Martausovou 13.12.2018. 

Ďakujeme! Keď prechádzam jednotlivými aktivitami počas 
roka, ktoré sme v KvM robili, som veľmi vďačná za ľudí z nášho zboru. Za všetkých, ktorí varia, 
vydávajú polievky, zvučia, pripravujú program pre deti, zabezpečujú logistiku, spievajú a hrajú 
vo chválach, boli na brigádach, na koncertoch, na modlitbách, zapojili sa do zbierok šatstva, 
podporili službu financiami, pomáhali akcie organizovať, a slúžili mnohými ďalšími spôsobmi. 
Tak si predstavujem cirkev  Cirkev, v ktorej každý podľa svojho obdarovania prináša do 
spoločného Božieho diela seba a svoje ochotné srdce.  
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Čo pripravujeme? V januári 16.1.2019 o 18:30 sa uskutoční Večer modlitieb a chvál, s ktorými 
chceme vstúpiť do nového roka. Ďalšie Biznis raňajky budú v piatok 18.1.2019 s Braňom 
Letkom a Drew Brownom. 18.1.2019 začína prvý modul Biblickej školy na tému Božie 
kráľovstvo. Viac informácií nájdete na našej web stránke www.krestaniavmeste.sk/kalendar 

Sabina Bocková [späť na OBSAH] 

 

Správa za združenie YMCA BA 

 

Občianske združenie YMCA BA je súčasťou jedného z najstarších a najrozšírenejších hnutí pre 
mladých ľudí vo svete: YMCA - Young Men’s Christian Association, ktorá bola založená v roku 
1844 sa rozšírila do 119 krajín a dnes zasahuje až 58 miliónov ľudí. Snaží sa o otvorený dialóg 
kresťanských princípov a hodnôt pri svojich aktivitách a programoch, usiluje o rovnaké 
príležitosti a spravodlivosť pre všetkých, tvorí a upevňuje prostredie so vzťahmi založenými na 
vzájomnom porozumení a láske. 

Cieľom občianskeho združenia YMCA BA je v zmysle listu Jakuba 1,27 slúžiť sirotám, teda 
deťom, vyrastajúcim v neúplných alebo disfunkčných rodinách. Všetku prácu s mládežou 
vykonávame na dobrovoľníckej báze, náš tím má viac ako 20 členov a v roku 2017 sme 
odpracovali vyše 2000 dobrovoľníckych hodín.  

 

V súčasnosti je nosným projektom YMCA BA projekt Cesta muža, ktorého cieľom je oslovovať 
chlapcov a mladých mužov, ktorí vyrastajú v prostredí s nedostatkom pozitívnych mužských 
vzorov. Cieľom tohto projektu je pomôcť chlapcom, spoznať typicky mužské zručnosti, 
hodnoty a biblické postoje a tak prispieť k posilneniu ich mužskej identity a zoznámiť ich 
s evanjeliom. Projekt Cesta muža tvoria predovšetkým predĺžené víkendy v prírode, určené 
pre chlapcov vo veku 14 až 20 rokov. Zámerom je, aby sa účastníci naučili tradičné, typicky 
mužské zručnosti ako zakladanie rôznych typov ohnísk, orientáciu v teréne, spoluprácu v tíme, 
prípravu teplej stravy v prírode a v neposlednom rade aj to, že sa nemusia prírody báť. V 
kontrolovanom a bezpečnom prostredí sa pokúsia jasne definovať ich mužskú rolu. Učia sa 
ako konštruktívne narábať s hnevom a agresivitou, ako si môžu stanovovať ciele, dosahovať 
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ich a posúvať hranice svojich možností. Pri denných zamysleniach sa zoznamujú s duchovnými 
biblickými princípmi, ktoré formujú postoje a návyky muža. 

V roku 2018 sme zrealizovali dva základné štvordňové pobyty Cesta muža. Konali sa 
v termínoch 14.-17.6.2018 a 27.-30.9.2018. V spoločných diskusiách sme adresovali štyri 
postoje muža: pracovitosť, proaktivita, úprimnosť a hľadanie Cesty. Účastníci sa učili tradičné 
zručnosti muža, spolupracovať v tíme, hrali airsoft a bojové hry, učili sa základy zlaňovania 
a viazania uzlov, orientáciu v teréne pomocou GPS, zakladanie rôznych typov ohňa, 
pripravovať jedlo v prírode a ďalšie zaujímavé aktivity a hry.  

Zorganizovali sme aj viacdňové cyklovýlety, kde sme ďalej pracovali s prihlásenými účastníkmi 
z pobytov Cesta muža. V neformálnom prostredí sa učili vytrvalosti, umeniu prekračovať svoje 
hranice, rozhodovaniu v tíme ako aj normálne existovať v spoločnosti kresťanských mužov.  

Aktivity projektov YMCA BA sa v roku 2018 uskutočnili hlavne vďaka darom individuálnych 
darcov a 2% z dane z príjmu. Ďakujeme tiež za podporu Ministerstvu školstva a Iuvente. 

Fotografie z pobytov nájdete tu https://www.facebook.com/pg/cestamuza/photos/  

V roku 2019 plánujeme zrealizovať ďalšie pobyty Cesta muža a Pokračuj v ceste. Plánujeme sa 
zviditeľniť úradom kurately. Naďalej plánujeme rozvíjať projekty a aktivity slúžiace pre 
následnú prácu s účastníkmi našich pobytov (napr. cyklovýlety, Campfest a. p.). Plánujeme 
uzavrieť partnerstvo s ďalšími spoločnosťami tak, aby sme kupovali čo najviac vybavenia za 
nákladové ceny. Potrebujeme dokúpiť bicykle, vybavenie pre zlaňovanie, airsoft. Budeme 
vďační za modlitebnú podporu a akúkoľvek finančnú podporu. Budeme veľmi radi ak sa 
zapojíte do akýchkoľvek aktivít, ktoré budú slúžiť deťom z neúplných a dysfunkčných rodín 

https://www.facebook.com/pg/cestamuza/photos/
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a takto im pomôžete či už svojím časom alebo financiami, ktoré síce vám možno budú chýbať 
ale im naozaj pomôžu. 

 

Sme vďační za Božie požehnanie a za to, že s Jeho pomocou môžeme zapaľovať iskričky nádeje 
v mysliach mnohých chlapcov vyrastajúcich bez otcov. 

Slavo Kremský [späť na OBSAH] 
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