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SPRÁVA KAZATEĽA MICHALA KEVICKÉHO
Rok 2020 ja najčastejšie hodnotený kvôli vypuknutiu epidémie koronavírusu ako zlý, obmedzujúci a otriasajúci
našimi istotami. Ako ho však bilancujem v mojom živote a službe? Je veľa vecí, za ktoré som nesmierne vďačný
a niektoré z nich chcem vo svojej správe aj spomenúť. Je to vlastne „môj služobný zoznam vďaky“.

Tím staršovstva
Bol a je pre mňa veľkou oporou v službe. Moja vďaka patrí: kolegovi v službe Mirovi Mišincovi a bratom starším: Tomimu Majerovi, Peťovi Málachovi a Samovi Antalíkovi. Títo muži sú pre mňa príkladom nasadenia
(stretávali sme sa prakticky každý týždeň), dôslednosti (dohodnuté veci a svoje zodpovednosti sme sa snažili
naozaj dotiahnuť) a vodcovstva (stáli sme aj v rozhodnutiach, ktoré neboli ľahké, či populárne. Ale rozhodli
sme sa ukazovať smerovanie, ktoré vnímame od Pána). Aj tento rok sme v apríli strávili spolu celý jeden víkend, aby sme sa venovali budovaniu nášho tímu a hľadaniu Božieho vedenia. Vnímali sme potvrdenie nášho
smerovania ako ho vystihuje motto Nežijeme pre seba a biblický text, ktorý bol pre tento rok veršom nášho
zboru: A za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili už viac sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a bol
vzkriesený. (2Kor 5,15)
Na tomto stretnutí sme aj sformulovali zborovú víziu, hodnoty a ciele na najbližšie obdobie:
HODNOTY
1. Intimita s Bohom

VÍZIA

Chceme byť dynamickým nástrojom v Božích rukách na 2. Láska k iným cez aktívnu službu
zmenu životov ľudí, komunity a spoločnosti na Slovensku a vo 3. Božie slovo
svete.
4. Komunita
5. Spolupráca kresťanov
KĽÚČOVÉ OBLASTI SMEROM DNU

KĽÚČOVÉ OBLASTI SMEROM VON

1. Vrúcna, osobná zbožnosť

1. Misijný projekt Bratislava spieva gospel
(BSG)

2. Nedeľné stretnutia zboru

3. Širší pastiersky tím (ŠPT) ako pastierska štruktúra pre celý 2. Sociálno-misijná práca na Ukrajine
zbor a podporná štruktúra pre staršovstvo
3. Zborový tábor
S vďačnosťou uvediem niekoľko vecí, ktoré sa z týchto cieľov podarilo realizovať:

Širší pastiersky tím (ŠPT)
Keďže sme videli veľmi obmedzené možnosti nášho malého tímu staršovstva viesť zbor prakticky a štruktúra
zborovej rady sa ukázala ako veľmi málo efektívna, rozhodli sme sa postupne formovať novú zborovú štruktúru, ktorú sme pracovne nazvali širší pastiersky tím. Jeho náplňou je:
 pomáhať staršovstvu určovať a realizovať hlavné priority pre biblicky zdravé fungovanie zboru, konkrétnu
víziu a smerovanie nášho zboru, a to všeobecne (podľa Písma), ale aj konkrétne (podľa Božieho vedenia);
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 „predĺžená ruka“ staršovstva v duchovnej starostlivosti o jednotlivcov a tiež o zbor ako celok;
 „medzistupeň“ medzi staršovstvom a konkrétnymi skupinami ľudí v zbore, a to podľa konkrétnych priorít
služby a potrieb zboru v danom období.
Pozvanie byť súčasťou tohto tímu prijali: Kveto Boltižiar, Ester Jankovičová, Danka Kovaľová, Braňo Križan,
Darina Malá, Darina Pašková a Andrej Uhrin.

Mali sme spolu dve prespávačky (z piatka do soboty poobedia), počas ktorých sme si ujasňovali, prečo vlastne
vytvárame tento tím. Ktoré oblasti sa stanú našimi prioritami a kto z tímu sa do čoho nasadí. Takto vznikol
tím, ktorý sa venuje priebehu a náplni našich zhromaždení; tím, ktorý sa venuje podpore zborových skupiniek;
a hovoríme aj o ďalších oblastiach služby (služba manželským párom, osobná pastierska služba ľuďom).

Nedeľné stretnutia zboru
Boli pre nás obrovskou výzvou práve z dôvodu obmedzení stretávania sa, hromadných akcií a hlavne z dôvodu
neustále sa meniacich podmienok. Tieto výzvy nás zastihli nepripravených, keďže sme nemali ani technické
vybavenie, ani prispôsobené priestory na nahrávanie a ani dostatok prostriedkov v rozpočte. Takže sme niektoré veci museli riešiť za pochodu a v podstate od nuly: stretnutia prostredníctvom aplikácie ZOOM, vybavenie na nahrávanie videí (kázne, príhovory), prostredie a pozadie pre nahrávanie, streaming spoločných stretnutí na YouTube.

Zborový tábor
Tábor sme sa rozhodli urobiť naozaj v zmysle nášho smerovania Nežijeme pre seba. Chceli sme úplne iný typ
tábora, na aký sme boli zvyknutí - a síce: pracovný tábor, počas ktorého niekomu prakticky pomôžeme. Po
skúmaní a hľadaní možností sme sa rozhodli pre pomoc organizácii YWAM s rekonštrukciou jednej z ich budov
v Lučatíne. Viac o tomto tábore nájdete v správe od Mareka a Jarky Antalíkovcov. Pre mňa to bol skvelý tábor
z niekoľkých dôvodov: zažil som síce iný druh spoločenstva s ľuďmi počas práce, ale bolo to vzácne spoločenstvo. Pocit užitočnosti, že po nás naozaj zostala viditeľne urobená robota. Hrdosť a inšpirácia - keď som videl
iných ako sa zapojili do práce. Úprimná vďačnosť ľudí z YWAM - vraj sme boli prvý slovenský zbor, ktorý im za
celú ich históriu služby na Slovensku takto prakticky prišiel pomôcť. Spoločenstvo pri večerných táborákoch
s modlitbami a chválami.
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Sociálno-misijný projekt na Ukrajine
O tomto píše vo svoje výročnej správe Peter Málach. Ja len chcem vysloviť vďačnosť darcom financií; sestrám,
ktoré aj tento rok vyrábali predmety, z predaja ktorých vznikla ďalšia finančná podpora; a tým, ktorí sú opakovane nadšene ochotní vycestovať na Ukrajinu a prakticky slúžiť. Nežijeme pre seba.

Bratislava spieva gospel (BSG)
Tiež vyjadrujem svoju vďačnosť za ľudí v tíme BSG, ktorí sa nasadili do realizácie následnej práce prostredníctvom workshopu MyLife - čo bola ponuka pre všetkých ľudí zapojených do BSG 2019. Viac o tom nájdete
v správe Mira Mišinca. Moja vďaka a obdiv patrí tímu BSG aj za nesmierne úsilie, ako by sme mohli zrealizovať
projekt BSG v roku 2020. Nakoniec sa nám to kvôli epidemickej situácii nepodarilo. Detailnejšie informácie
nájdete v správe za BSG.

PreTeen program - pre tínedžerov
Tento program sme začali ešte na jeseň 2019 (10 stretnutí, 10 duchovných tém a 10 praktických lekcií, ktoré
pomôžu 11-12 ročným pripraviť sa na čas puberty) pre vtedy novú skupinu orlov (14 detí). V tomto roku sa
nám po odznení prvej vlny koronavírusu predsa len podarilo tento program dokončiť a v júni sme mohli mať
spoločné slávnostné ukončenie.

Vznikla nám tak nová úloha ako pripojiť aj túto skupinu do dorastu.

Dorast
Som nesmierne vďačný za dorastový tím, s ktorým som mal tú česť už druhý rok spolupracovať v službe dospievajúcim: Marcel Ozogány, Majka Šúryová, Peter a Mimka Thuranskí, Lenka Pelechová, Peter Málach, Martin Jursa, Maťo Hrnčiarik a Jarka Krajčiová.
Do tohto roka sme vstupovali s cieľom spojiť skupiny dorastu a orlov do jednej. Mali sme preto naplánované
pre obidve skupiny aj spolu a aj zvlášť prespávačky a víkendovky. Kvôli situácii s koronavírusom a nutnou
karanténou sa nám podarilo zrealizovať len tieto akcie: šesť stretnutí PreTeen programu (PTP); prespávačka
pre dorast vo februári 2020; prespávačka pre chalanov tiež vo februári; víkendovka ORLY v marci 2020; prespávačka PTP ORLY v júni; víkendovka Lučatín tiež v júni; a tábor orly + dorast v júli vo Važci.
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Okrem toho sme v čase
karantény robili stretnutia pre tieto skupiny prostredníctvom ZOOM-u.
Od septembra to boli pravidelné dorastové ZOOMy v piatok večer a v nedeľu
(3x mesačne). ZOOM skupinky zvlášť pre chlapcov
a zvlášť pre dievčatá.
Mali sme v pláne zapojiť
dorastencov viac do
služby a spolu s nimi pripravovať raz za mesiac
zhromaždenie pre mladšie deti, ale to sa nám kvôli pandémii koronavírusu podarilo len jedenkrát.
Moja obrovská vďaka Pánu Bohu je za Jeho zvláštne navštívenie počas tábora vo Važci. Priznávam, bol som
zaskočený. Nečakal som, že uvidím takéto Božie konanie a Jeho dotyk, na ktorý decká osobne reagovali (každý
úplne po svojom a prirodzene).

Iné udalosti a služby v rámci zboru


Novými členmi zboru sa 1. marca 2020 stali: Majka Šúryová, Miriam Thuranská a Peter Thuranský; 19.
júla Dominik Hlaváčik a Timotej Málach.



Požehnávania detí: Ruben Šebo (5. júla), Noemi Polnerová (26. júla), Adam Lukáč (23. augusta) a Anabell Thuranská (13. decembra).



Sobáš: 25. júla 2020 si svoje áno povedali Pavol Petrovič a Zuzka Bystrická.



Krst: 29. novembra boli na vyznanie svojej viery pokrstení Šimon Krajčí a Daniel Kaiser.



Zaniknuté členstvo: svoje členstvo v zbore ukončili na vlastnú žiadosť: v januári Janka Janotková; v máji
Ondrej a Michaela Paštrnákovci; v novembri Branko a Naďa Bjelajacovci a v decembri Vlado a Sabina
Bockovci. V rámci zborovej kázne bolo pozastavené členstvo v zbore Pavlovi a Nike Macinským. Počet
členov ku koncu roka 2020 bol 169.

Priestory pre zbor
Tento rok sme pôvodne vôbec nemali v úmysle riešiť zmenu našich zborových priestorov. V novembri nás
však prenajímateľ priestorov na Trnavskej 67 informoval o svojom zámere kompletnej rekonštrukcie celej
budovy v lete 2021. Pre nás z toho vyplynuli dve veci: 1. mali sme sa vyjadriť, či v týchto priestoroch zostaneme
aj po rekonštrukcii a v akej miere (mohli sme zobrať viac plochy a dlhšiu dobu viazanosti); 2. nájom po rekonštrukcii bude dvojnásobný. Preto sme urobili prieskum dostupných alternatív v Trnávke a Ružinove a rozhodli
sme sa: 1. že sa nebudeme nijako inak a viac ako doteraz na Trnavskej zaväzovať; 2. že budeme hľadať aj
vlastné riešenia našich priestorov (1. kúpa cca 250 m2 v okolí Cablkovej; 2. kúpa cca 900 m2 pre celkové riešenie v Bratislave; 3. kúpa pozemku pre budúcu realizáciu stavby v Bratislave).
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Zapojenie v službe BJB
Aj tento rok som bol súčasťou tímu a odboru BJB Cesta obnovy Cesta obnovy (baptist.sk). Mali sme v pláne
zorganizovať v marci celodennú konferenciu pre staršovstvá zborov BJB na Slovensku v Banskej Bystrici. Kvôli
pandémii koronavírusu sa nám to v tomto termíne nepodarilo a zrealizovali sme túto konferenciu až v októbri
prostredníctvom ZOOM-u. Na výzvu zapojiť sa do tohto programu zareagovali tri zbory BJB na Slovensku a momentálne v tíme pracujeme na tom, ako do tohto procesu s týmito zbormi vstúpime. Som veľmi vďačný za to
že tri staršovstvá sa rozhodli zabojovať o celkovú obnovu ich zborovej komunity.
Osobitne som vďačný Bohu aj za príbeh (aj keď som do neho nebol takmer vôbec zapojený), ktorý je za prípravou ideového zámeru sociálno-misijného areálu BJB v Bernolákove. Informácie sme posielali emailom. Video prezentácie tohto zámeru a príbehu je k dispozícii na tomto linku. Je fascinujúce vidieť ako Pán Boh dáva
povolanie a víziu obyčajným ľuďom a ako po verných modlitbách a hľadaní riešenia na prvý pohľad nerealizovateľnej vízie otvára dvere o akých sme ani len netušili. Áno, všetko je to stále ešte len v rovine zámeru a snívania, ale toto bol jeden z tých príbehov, v ktorých som jasne videl Božie konanie.

Kresťania v meste (KvM)
Veľmi som Bohu vďačný za to, že v našom meste máme navzájom s pastormi a vedúcimi zborov také dobré vzťahy a aj v tomto roku sme sa mohli raz mesačne zísť
a byť obohatení vzájomným spoločenstvom a zdieľaním. Aj preto sa angažujem
v tom, aby sme tieto stretnutia mali. Tento rok sme boli viac-menej odkázaní na
online stretnutia prostredníctvom ZOOM-u.
Nemohli sme síce realizovať bežné akcie, na ktoré sme boli zvyknutí (spoločné zhromaždenie na Veľký piatok, dobročinná kampaň Milujem svoje mesto), ale služba
bezdomovcom mohla naďalej vďaka mnohým dobrovoľníkom aj z nášho zboru pokračovať. A na jeseň sa dokonca podarilo urobiť zbierku potravín pre sociálne slabších. O tomto všetkom (a o mnohom inom, čo robíme ako kresťania v meste) si
môžete viac prečítať na tejto stránke alebo aj v správe za KvM.
Do oblasti mojich aktivít v rámci nášho mesta zaraďujem aj modlitebnú miestnosť
Elaion, ktorú sme otvorili v novembri 2019. Tento rok na jar sme sa museli vysťahovať z priestorov na Košickej a museli sme hľadať nové priestory. Som vďačný, že
sa nám to podarilo a naša modlitebná miestnosť je stále plne k dispozícii každému,
kto hľadá takéto miesto pre osobnú či skupinovú modlitbu. (https://elaionhouse.org/). Obmedzení sme však obdobiami lockdownu a zákazu vychádzania.
Tiež som vďačný, že tento rok mohli takmer nepretržite fungovať pravidelné „modlitby na hrade“ každú nedeľu medzi 16:00 a 17:00, na ktorých sa modlíme za našu krajinu. S príchodom zimy
sa stretávame buď v modlitebnej miestnosti Elaion, alebo online cez ZOOM. Obzvlášť tento rok bolo vzrušujúce modliť sa a zároveň vidieť turbulentné zmeny (a pre nás mnohé vypočuté modlitby) v našej krajine.

Služba v rámci Slovenska
Táto služba nepatrí úplne do mojich aktivít v našom zbore, a aj ju robím vo svojom voľnom čase, ale predsa
nejako súvisí aj s naším zborom. Tento rok však práve táto oblasť mojich aktivít bola asi najviac obmedzená,
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keďže väčšinu roka sa nedalo cestovať a organizovať hromadné podujatia. Na začiatku roka sme s Premena
Tour spolu s kapelou Timothy navštívili Bardejov, Revúcu, Rimavskú sobotu, Michalovce a Humenné. Viac
o Premena Tour sa dozviete na tejto stránke.
S príchodom prvej vlny koronavírusu však spontánne v reakcii na to došlo k tomu, čo sme síce už roky pripravovali, ale nikdy sme to nedotiahli do konkrétnej podoby a štruktúry: vznikla platforma Modlitby 24-7, ktorá
iniciovala spoločné modlitebné kampane na Slovensku: https://www.modlitby24-7.net/ Som veľmi vďačný
Bohu, že došlo k takémuto spontánnemu spojeniu, zosieťovaniu a spolupráci rôznych modlitebných vedúcich
po celej našej krajine. Dnes sú tú vlastne zástupcovia každej jednej župy na Slovensku, ktorí aj sami vedú
modlitebné iniciatívy a skupiny kresťanov. Na pozadí sa totiž dialo tento rok to, že sa kresťania spontánne
začali mobilizovať k modlitbám. Dnes takéto modlitebné stretnutia (osobné alebo online) prebiehajú každý
jeden deň v týždni.
V lete počas jedného campfestového víkendu 24. - 26. júla 2020 sa nám podarilo urobiť stretnutie rôznych
modlitebných vedúcich a lídrov 24-7 modlitieb v Čechách a na Slovensku, a spolu sme mohli mať rôzne semináre o modlitebnom hnutí.

Poďakovanie
Aj keď vlastne celá moja výročná správa je zoznamom mojej vďaky za konkrétne veci, ktoré sa mohli udiať,
moja špeciálna vďaka patrí:










Starším zboru: ďakujem vám, chlapi, za to otvorené zdieľanie, naše modlitby jeden za druhého, za
podporu, spoluprácu, vzájomné doplnenie, Božiu múdrosť a vzácne priateľstvo.
Administrátorom zboru Marekovi a Jarke Antalíkovcom: ďakujem za vašu vernú a excelentnú prácu
a vaše srdce pre ľudí a zbor. Dotiahli ste tak veľa vecí, ktoré by sa bez vás ťažko realizovali.
Peťo Pelech a Daniel Ciho: ďakujem za to, ako ste sa nasadili pri organizácii a v prácach na zborovom
tábore v Lučatíne. Doslova ste tieto dvere otvorili a my ostatní sme mohli vojsť a urobiť niečo užitočné
- ba dokonca to spojiť aj s niečím príjemným. Ďakujem tiež za vaše nasadenie aj ohľadom priestorov
pre zbor.
Nášmu „hviezdnemu“ dorastovému tímu: ďakujem, že môžeme takto investovať do tejto mladej generácie, aj keď to nie je vždy ľahké, ale v tom našom vzájomnom doplnení je fakt niečo vzácne.
Všetkým, čo slúžite deťom v besiedke a mládeži patrí moje veľké ĎAKUJEM, že snívate ten sen, že Pán
Boh bude mocne konať aj v životoch mladých ľudí, a že sa takto prakticky za to nasadzujete.
Ďakujem všetkým vedúcim služieb v našom zbore a dobrovoľníkom za vaše vzácne nasadenie a obetavosť. Bez vás všetkých by sa všetky tie veci v zbore Viera a aj mimo neho nestali (týmto dávam do
pozornosti aj všetky ostatné výročné správy v našej brožúrke).
A asi súhlasíte so mnou, že naša vďaka patrí Pánu Bohu. Je toho tak veľa za čo Mu môžeme byť vďační!
Michal Kevický [späť na OBSAH]
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SPRÁVA KAZATEĽA MIROSLAVA MIŠINCA
BSG - MyLife
V roku 2020 sme mali možnosť prvýkrát vstúpiť do následnej práce po koncertoch BSG a v januári a februári
sme zorganizovali šesť stretnutí kurzu MyLife. Zúčastnilo sa na ňom približne 15 až 20 účastníkov zo spevokolu. Atmosféra ako aj otvorenosť ľudí rozmýšľať nad otázkami zmyslu nášho života boli výborné. Rozchádzali
sme sa s myšlienkou, že o podobný formát stretnutia sa pokúsime ešte do konca roku 2020.
Spoločne s vedúcimi kurzu MyLife sme tento nástroj vyhodnotili ako jednu z mála funkčných možností v súčasnosti na prezentáciu evanjelia ľuďom, ktorí nežijú s Bohom.
Vyjadrujem svoju vďačnosť za ľudí v tíme BSG, ktorí sa nasadili pre realizáciu následnej práce prostredníctvom
MyLife - čo bola ponuka pre všetkých ľudí zapojených do BSG 2019.

Teen-Z-one
S teenzoňákmi sme začali rok s výzvou prečítať Bibliu za 12 mesiacov a s túžbou odhaliť svoje duchovné obdarovania, aby sme sa mohli čím viacerí aktívne pridávať k nášmu zborovému heslu Nežijeme pre seba. Vo
februári sa nám podarilo ešte s mladými slúžiť v Podunajských Biskupiciach, ako aj slúžiť a zúčastniť sa na
mládežníckej konferencii v Banskej Bystrici.
Prvá vlna COVID-19 nás prinútila zostať za obrazovkami počítačov na ZOOM-e, ale napriek tomu sme sa každý
piatok snažili stretnúť. Od júna sme sa mali možnosť ako Teen-Z-one znovu osobne stretávať a tak okrem
stretnutí sa nám v lete podarilo zorganizovať splav Malého Dunaja, tábor Teen-Z-one, víkendovku vo Vavrišove či pomoc na zborovom tábore v Lučatíne. Školský rok sa v septembri ešte ani poriadne nerozbehol a už
nás druhá vlna COVID-19 znovu dostala do izolácie a za obrazovky našich počítačov. Napriek tomu sme využívali možnosti stretávať sa v skupinkách po šesť ľudí a tiež sme sa stretávali ako Teen-Z-one skupinky na spoločné rozhovory, vyučovanie a modlitby. S nádejou do budúcnosti snívame o možnosti prevádzkovania malej
kaviarne či o prirodzených evanjelizačných aktivitách prostredníctvom pomoci mestu alebo športových aktivít.
Za veľmi povzbudzujúce vnímam aj to, že sa za pomoci tímu okolo Darinky Malej podarilo rozbehnúť aj pravidelné stretávanie mladých ľudí - vysokoškolákov.
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Podobne sa teším aj tomu, že sa nám v októbri podarilo rozbehnúť Teen-Z-one Bible study na týždennej báze,
kde spolu s mladými študujeme list Efezanom.

Stretnutia manželských párov
Našou snahou s Esterkou Jankovičovou bolo podchytiť aj stretnutia manželských párov najmä po februárovom
týždni manželstva, kde sme mali možnosť pozvať aj Denisu Zlevskú, ktorá nám predostrela tému revitalizácie
manželského spolužitia. Táto snaha nám však odišla do „stratena“ zrejme kvôli skutočnosti, že sa následná
práca diala virtuálne ako aj kvôli malému záujmu o tieto podujatia. Našou túžbou do budúcnosti je zistiť záujem o okruhy tém, ktoré naše manželstvá vnímajú ako dôležité a pokúsiť sa na tieto potreby reagovať za čo
sa spolu s Esterkou Jankovičovou, Michalom Kevickým ako aj ja s mojou Darinkou modlíme, aby to bolo efektívne.

Staršovstvo
Spolu so staršovstvom sme prehodnotili rok 2019 a stretli sme sa cez víkendovku k snívaniu ako aj k formovaniu našej zborovej vízie, ktorá znie: Chceme byť dynamickým (akčným, živým, aktívnym) nástrojom v Božích
rukách na zmenu životov ľudí, komunity a spoločnosti na Slovensku a vo svete.
Po rozmýšľaní a modlitbách sme jej napĺňanie strategicky videli v dvoch rovinách (smerom von a smerom
dovnútra) pričom pri každej z týchto rovín sme videli za múdre venovať sa trom oblastiam, aby sme mohli byť
v nich aj efektívni.
Toto vnímanie sme v júni predostreli aj nášmu zborovému spoločenstvu, zborovej rade a komunikovali sme
to aj v začiatkom septembra na našom spoločnom zborovom dni.
Z daných cieľov smerom dnu sa nám podarilo venovať sa fungovaniu nedeľných zhromaždení ako aj tvorbe
širšieho pastierskeho tímu, za čo sme vďační.
Z cieľov navonok sa nám podaril kvôli situácii a okolnostiam len zborový tábor v Lučatíne, kde sme sa mohli
podieľať na renovácií bývalého objektu YMCA. Aj za túto podporu a pomoc zo strany našich sme veľmi vďační.
Žiaľ výjazd s praktickou pomocou na stavbe či s letným detským táborom sa neuskutočnil ako ani tohtoročná
realizácia projektu Bratislava spieva gospel.
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Na druhej strane vzrástla osobná aj telefonická starostlivosť o jednotlivých členov, ktorí prechádzali rôznymi
ťažkosťami a zápasmi, ktoré pandémia so sebou priniesla.
Pravidelné týždenné stretnutia staršovstiev, pastoračná starostlivosť, prinášanie Božieho Slova, učeníkovanie
mládežníkov, účasť na živote skupiniek ako aj čas venovaný technickému zabezpečeniu života zboru predstavujú ďalšiu náplň mojej práce, ktorá je pre mňa samozrejmosťou.
Do budúcich dní vzhliadam s nádejou, ktorú nám náš Pán skrze svoje Slovo a Ducha Svätého pripomína, že
máme byť dobrej mysle a naše srdce sa nemá strachovať. Mám na pamäti, že Boh nás povolal, aby sme prinášali Jeho kráľovstvo a aby nám šlo o to, čo tu budeme žiť pretože akú chuť vložíme kresťanstvu na tejto
zemi, tak iní budú v Ježiša veriť alebo neveriť.
Sme ľudia, ktorí majú v sebe všetko na to, aby sme zmenili atmosféru kdekoľvek prídeme. Boh nám chce dať
viac, no otázka je: či ty chceš viac? Či ty túžiš viac? A to je presne to podstatné, že nám ide o viac - ide nám
o Jeho kráľovstvo a my sme pozvaní, aby sme do toho vstúpili.
Máme Ducha Svätého? Máme Ho! Je to silné, je to jedinečné, je to fascinujúce. Zvyčajne to cítime, len to
máme niekedy problém odovzdať, ale to na čom záleží je nechať moc Ducha v nás zvíťaziť!
Žehnám všetkým v mene drahého mena Ježiš.
Miroslav Mišinec [späť na OBSAH]

SPRÁVA ADMINISTRÁTORA ZBORU
Máme za sebou veľmi netradičný rok plný zmien. Dôsledkom pandémie sa menili nielen naše zhromaždenia
ale všetky aktivity, ktoré náš zbor behom roka bežne realizuje. Naše osobné stretnutia sa pozastavili a presunuli sa do online sveta. Kúpili sme si miestnosti v programe ZOOM a skupinky, Fusion, mládež, dorast a zhromaždenia sme presunuli sem. Naučili sme sa pracovať s novými nástrojmi, ktoré sme dovtedy nepoužívali,
ale stále je čo objavovať. Ako obvykle sme zastrešili bežné a potrebné administratívne úkony, ktoré spadajú
pod našu zodpovednosť a okrem toho sme pracovali aj na týchto aktivitách:

Zborový deň
Konal sa v netradičnom termíne kvôli netradičnému roku a to 13. septembra opäť v areáli BJB v Bernolákove.
Zborový deň je dňom, kedy nás staršovstvo informuje o nových víziách, ktoré im na srdce kladie Boh. Tak
tomu bolo aj tento rok - podrobnosti nájdete v správe kazateľov. Opäť ďakujeme všetkým, ktorí priniesli dobroty na zahryznutie ku kávičke, ďakujeme za pomoc pri realizácií a ďakujeme aj zboru BJB Bernolákovo, že
nám opäť otvorili svoje dvere.

Zborový pracovný tábor
Tábor sa konal už po tretí raz v horskom hoteli Remata v Ráztočne. Tento rok bol však iný. Náš zbor sa rozhodol
pomôcť organizácii YWAM v Lučatíne rekonštrukčnými prácami najmä s budovou Genesis. Nainštalovali sme
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nové elektrické rozvody, namontovali časť sadrokartónu, zrekonštruovali časť okien, osadili nové ríny
a zvody, vybetónovali terasu, vykopali priekopu a položili vodovodnú hadicu.
Tábora sa zúčastnilo spolu 69 ľudí, ak počítame aj ľudí
ubytovaných mimo hotela Remata. Pred táborom bola
viackrát komunikovaná výzva k finančnej podpore pre
tento projekt praktickej pomoci, na ktorý sme potrebovali vyzbierať približne 5000 €. Aj ľudia, ktorí sa tábora nezúčastnili, mali možnosť finančne podporiť
tento projekt. Z týchto peňazí sme potrebovali pokryť
nákup materiálu na prácu pre dobrovoľníkov.
Podarilo sa vyzbierať sumu 4 976 € za čo sme veľmi
vďační. Na materiál sa minulo 4 232,20 €. Kupovali sa
ríny, farby, brúsne papiere, respirátory, ochranné rukavice, rôzne káble a spojovacie súčiastky, sadrokartóny, dezinfekcie i občerstvenie pre dobrovoľníkov.
V pláne bolo dotiahnuť niektoré práce na budove Genesis a okolí, ale vzhľadom na protipandemické opatrenia sa nám nepodarilo zrealizovať víkendové výjazdy
a preto ani dokončiť tieto práce. Ľudia z nášho zboru
sa však v budúcnosti plánujú do Lučatína vrátiť.
Veľa ľudí sa zapojilo do pomoci, aj pred táborom ešte
v prípravnej fáze, aj počas tábora. Všetkým touto cestou ďakujeme, ale nedá mi nespomenúť pár ľudí. Ďakujeme veľmi pekne Jakubovi Jankovičovi, ktorý nám
pomohol fotením, aby sme tak mohli spomínať na
tento výnimočný čas. Ďakujeme Lenke Pelechovej a Ester Jankovičovej za všetok servis okolo výdaja obedov,
pitného režimu a ďalšej starostlivosti, aby všetci mali
všetko, čo potrebujú. Ďakujeme Danielovi Cihovi
a Otovi Šipošovi, ktorí manažovali dve veľké oblasti
prác. A veľká vďaka Peťovi Pelechovi, ktorého obdarovanie v podobe manažérskych zručností sme mohli zakúšať nie prvý raz. Radosť spolupracovať.
Tento tábor nebol čas na oddych, ale čas na budovanie. Budovanie nielen budovy Genesis či jej okolia ale aj
budovanie našich vzťahov.

Projekt Bratislava spieva gospel (BSG)
V januári sme vyúčtovávali projekt na Bratislavský samosprávny kraj (BSK), odkiaľ sme dostali finančnú podporu na rok 2019 vo výške 3 500 €. Kvôli prvej vlne pandémie však nebolo možné žiadať o grant na rok 2020.
Všetky financie presúvali na pomoc pre boj s koronavírusom a granty na kultúru dostali stopku.
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V auguste sa nám podarilo úspešne založiť občianske združenie (OZ) BSG, čo je pre nás veľmi dôležité z hľadiska zapájania sa do grantových výziev. Ako OZ máme väčšiu šancu získať finančnú podporu pre náš projekt,
pretože o mnohé ako cirkev žiadať nemôžeme. Tiež máme takto šancu uchádzať sa o 2% z dane.
V decembri sme v spolupráci s Milanom Šefčíkom poskytli finančný report do USA misijnej spoločnosti Mustard Seed Foundation Grant Award Notification, ktorá nás podporila sumou 11 563,78 €. Z tejto sumy sme
neminuli všetko a môžeme peniaze použiť v ďalšom ročníku. Report so svedectvami (môžete si ich prečítať
v samostatnej správe za BSG) bol hodnotený pozitívne a rozhodli sa náš projekt podporiť aj v roku 2021. V decembri 2020 sa na zborovom účte objavilo 6 372,98 € od tejto misijnej spoločnosti za čo sme veľmi vďační.

Projekt Nežijeme pre seba!
Podarilo sa nám zapojiť do grantovej výzvy mestskej časti Ružinov a získať tak financie vo výške 900 €. Kúpili
sme nový notebook, projektor a spoločenské hry, ktoré je možné využívať na Trnavskej ceste.

Úprava veľkej miestnosti (TeenZone/Fusion) na Trnavskej
Jedným z nepriamych dôsledkov protipandemických opatrení bola potreba dopredu natáčať kázne či dokonca
vysielať zhromaždenie naživo z našich priestorov na Trnavskej. Chceli sme preto vytvoriť priestor, na ktorý sa
s radosťou budeme pozerať. Výsledok už asi poznáte z našich videí.

Jarka a Marek Antalíkovci [späť na OBSAH]

SPRÁVA ZA BESIEDKU
V januári 2020 sme našim učiteľom besiedky rozposlali krátky online dotazník, kde sme sa snažili zistiť ich
spokojnosť, či prípadné problémy v službe deťom, aby sme tak v prípade potreby mohli dáko pomôcť. Dotazník síce nevyplnilo veľa učiteľov, ale tie odpovede, čo sme dostali boli všetky veľmi pozitívne a len sa potvrdilo,
že deťom slúžia naozaj ľudia, ktorí majú pre túto službu srdce, a lásku k deťom. Veľmi povzbudivé...
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Vo februári sme spoločne s dorastom chystali pre
deti v besiedke ďalšie spoločné detské zhromaždenie. Avšak, to sa už nakoniec kvôli lockdownu
neuskutočnilo.
Od jari do jesene sa tak žiaľ kvôli pandémii a nemožnosti sa stretávať v detskej službe nič nedialo.
V septembri sme sa síce v zhromaždení začali
stretávať, avšak kvôli ochrane zdravia sme tento
školský rok začali bez tradičnej spoločnej prípravy občerstvenia, ktoré zvykli deti pripravovať pre celú zborovú
rodinu na úvod školského roku.
Aj režim besiedky začal od septembra v obmedzenom režime. Namiesto všetkých tried sme
mali menej detí a teda iba tri skupiny besiedky pre malých, stredných a veľkých. Aj úvodné informačné a plánovacie stretnutie učiteľov besiedky bolo nakoniec v online priestore.
Keďže po rokoch vernej služby v besiedke ukončila svoju službu vedúcej besiedky Evka Majerová, nahradila ju ako vedúca detskej služby Evka
Boltižiarová. Obom Evkám patrí za ich službu
a srdce, ktoré v nej majú, veľká VĎAKA. :-)
Keďže v septembri a začiatkom októbra bolo ešte možné stretávanie sa dorastu, začali sme spoločne s dorastencami pripravovať pre deti detské zhromaždenia na striedačku so skupinovými besiedkami. Detské zhromaždenia boli pre všetky deti od mravčekov po orlov. Obsahovali spoločnú hru, pieseň, bábkové divadielko,
video, scénky, krátke vyučovanie, aplikáciu slova, modlitbu, spoločné učenie sa biblického veršíka.
Veľmi pekné na tom všetkom bolo, že väčšinu týchto častí robili
naši dorastenci, takže bolo skvelé vidieť ich zapájať sa do detskej
služby. Zároveň bolo prínosom pre deti z besiedky, že mohli tráviť
čas spoločne „ako rodina“ a vidieť napr. svojich starších súrodencov v službe. Žiaľ, opäť došlo kvôli pandémii k prerušeniu a tak sme
takto zorganizovali iba dve spoločné zhromaždenia pre deti. Prvé
s témou „Božie Slovo“ a druhé s témou „Buďte činiteľmi slova“.
Potom sme sa už nestretávali, teda ani v detskej službe sa nič ďalšie
nedialo. Keď sme sa v novembri a decembri párkrát stretli v zhromaždení, bola detská služba vo formáte dvoch menších skupín,
keďže v nedele chodilo iba málo detí. A hoci sme mali v pláne zorganizovať opäť spoločné detské zhromaždenie pre deti s vianočnou
tematikou, opäť sme sa museli prispôsobiť novej situácii, keďže
sme sa už osobne nestretli.
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Ostáva nám veriť, že v novom roku 2021 bude lepšie a opäť bude aj viac toho, čo sa bude diať v službe našim
deťom. Bohu však patrí vďaka za Jeho starostlivosť, ochranu a všetko, čím nás aj v roku 2020 obdaroval.
za tím vedenia besiedky Evka Boltižiarová, Lenka Pelechová [späť na OBSAH]

SPRÁVA ZA TEEN-Z-ONE
Teen-Z-one je skupina približne 40-50 mladých ľudí, vekovo od konca základnej až po začiatok vysokej školy.
Ide o miesto, kde sa môžu mladí cítiť ako doma a sú povzbudzovaní rásť vo vzťahu s Bohom, ako aj v priateľstvách medzi sebou. Každý týždeň sa podľa aktuálnej situácie stretávame v piatok večer, buď „offline“ na
Trnavskej alebo „online“ na ZOOM-e.
Ako všetci vieme, tento rok bol iný, ako tie predošlé, ale nám sa napriek tomu podarilo udržiavať takmer každý
piatok kontakt s našimi mladými. Zo začiatku roka sme sa stretávali na Trnavskej, kde sme trávili čas pri chválach, hrách, témach a jedle.
Vo februári sme sa mohli zúčastniť mládežníckej konferencie, kde sa niektorí mládežníci
zapojili do služby chvál. Neskôr
v júni sme sa spolu zabavili na
splave Malého Dunaja, čo bola
skvelá príležitosť zavolať si kamarátov, stráviť spolu čas a dobre sa porozprávať po jari strávenej na online stretnutiach.
Počas leta sa nám podarilo zorganizovať tábor v Lysej pod Makytou. Zúčastnilo sa ho takmer 70 ľudí, za čo sme veľmi vďační. Niesol sa v téme
vzťahov a my sme celý týždeň mohli diskutovať o tom, ako to aj s tými našimi vzťahmi vyzerá. Posledný deň
sme pripravili tzv. labyrint - aktivitu, pri ktorej sa každý mládežník mohol zamýšľať a reflektovať na témy
v osobnom čase s Bohom, ktoré sme uplynulý týždeň rozoberali. Diskutovať o nich mohol každý aj osobne
s vedúcimi. Tábor sme spolu ukončili modlitbami a Večerou Pánovou na kopci pod hviezdami.
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Koncom leta sme si taktiež niektorí z nás vybehli na výlet do Tatier,
kde sme mohli prekonávať samých seba pri troche fyzickej námahy.
Tento rok sa nám na piatkových mládežiach podarilo v offline aj
v online sfére zapojiť viacerých teenzoňákov do moderovania,
chvál, rôznych technických služieb a tiež služby slovom. Mnohí sa
zapájajú aj v službách na nedeľných zhromaždeniach, či už do
služby vítania pri dverách alebo video služby a premietania. S niektorými mládežníkmi sme sa zapojili do pomoci s potravinou zbierkou pre ľudí v núdzi alebo do prípravy potravinových balíčkov pre ľudí bez domova. V septembri sme sa zapojili
aj do čistenia Malého Dunaja od odpadkov.
Na jeseň sme sa okrem klasických stretnutí na ZOOM-e niekoľkokrát stretli aj v skupinkách po šiestich ľuďoch, kde sme mohli viesť
diskusie na aktuálne témy a tráviť spolu čas konečne aj naživo. Od
novembra sa každý utorok najnovšie koná aj „Biblie study“, kde
práve študujeme List Efezanom. Okrem toho existuje v rámci TeenZ-onu aj niekoľko menších skupiniek, ktoré vedú naši vedúci.
Ako mládežnícky tím máme od septembra nielen organizačné
stretnutia, ale aj spoločné štúdium knihy Základy služby, ktorá vedie k zdravému fungovaniu mládežníckej služby. Modlíme sa spolu
za Teen-Z-one, víziu a jasné videnie toho, čo má pre nás Boh pripravené. Sme vďační za možnosť slúžiť mladým, ako aj za to, že môžeme vidieť Boha neprestajne konať. Momentálne je nás v tíme osem (Miro M., Peťo
M., Tono L., Dávid Š., Slávka V., Zuzka B.-P., Mari D. a Tami U.).
Ďakujeme za vaše modlitby a podporu :)
za vedenie Teen-Z-one Slávka Váňová [späť na OBSAH]
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SPRÁVA ZA CHVÁLOSPEVOVÝ TÍM
Rok 2020 bol pre chváličov zložitý. Mark a Amy Chaseovci sa museli vrátiť dočasne do Ameriky, takže ich
výpadok sme cítili hneď k začiatku roka. Zároveň Hela Hlubocká cítila volanie do služby celému národu, kde
verne stojí doteraz, čo tiež limitovalo jej možnosti zapojenia sa vo chválach. V rámci pravidelnej služby vedenia
chvál sa tým pádom viac zapojila mladšia generácia, Zuzka Bystrická-Petrovičová a Terri Kráľová.
Počas roka bolo viacero období, keď sme sa nemohli fyzicky stretnúť, takže sme chvály pripravovali vopred.
Niekedy sme nevedeli (celý národ nevedel) či sa budeme vedieť v nedeľu stretnúť a museli sme flexibilne
reagovať, ale uplynulý rok bol v mnohých ohľadoch aj požehnaním. Mladšia generácia (Teen-Z-one) sa viac
zapájala a mali možnosť pripraviť aj chvály na mládežnícku konferenciu BJB kde zastupovali náš zbor.
Som vďačný Bohu, že nám dáva každý deň množstvo dôvodov chváliť Ho a že môžeme naďalej stáť v tejto
službe. Zároveň chcem vyjadriť vďaku všetkým vedúcim (Miriam Kaiserová, Danka Kovaľová, Hela Hlubocká,
Mark Chase, Zuzka Bystrická-Petrovičová, Terri Kráľová, Milica Križanová, Milo Šuster, Erik Stupka, Ivan Malý,
Darinka Malá), ktorí verne stoja v službe, ako aj mnohým ďalším zapojeným (spevákom, hudobníkom) a slúžiacim v oblasti (obrovská vďaka zvukárom, projekčnému tímu a kamerovému tímu). Bez nich by naša služba
nevedela fungovať. Verím že aj rok 2021 bude rokom príležitostí, keď si znova budeme uvedomovať za čo
všetko môžeme byť vďační Bohu a znova si budeme môcť uvedomiť Božiu lásku k nám a obeť Pána Ježiša
Krista.
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
Rok 2020 výrazne poznačila epidémia koronavírusu, ktorá obmedzila konanie bohoslužieb a kresťanských akcií. Tento rok sme zabezpečili ozvučenie niekoľkých nedeľných zhromaždení nášho zboru a vo februári sme
ozvučili mládežnícku konferenciu BJB v Banskej Bystrici.
Ja som sa rozhodol ukončiť členstvo v zbore Viera k 31.12.2020. Ďakujem týmto za príležitosť slúžiť a byť
súčasťou tohto úžasného zvukárskeho tímu. Vážim si každého jedného z nich, ich ochotu, zanietenie, obetavosť a celkový prístup k tejto náročnej službe.
Ďakujem Jankovi Kadlečíkovi, že som mu ako zvukárovi mohol pomáhať hneď, ako som prišiel do zboru v roku
1995 a mohol som sa od neho veľa naučiť o zvukárskej službe a ako verne slúžiť nášmu Pánovi.
Zvlášť chcem poďakovať Jankovi Kucekovi, že som popri ňom mohol rásť v službe a stať sa plnohodnotným
zvukárom. Zažili sme spolu veľa Božieho požehnania. Janko bude ďalej viesť zvukársku službu.
Žehnám vám Božiu blízkosť, vedenie Duchom Svätým a nech je táto služba obrazom vášho vzťahu s Pánom
Ježišom Kristom.
za tím zvukárov Vlado Bocko [späť na OBSAH]
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SPRÁVA ZA VIDEO SLUŽBU
Zo štatistík nášho YouTube kanála BJBVieraTV
Od založenia kanála v roku 2013 až dodnes YouTube ponúkol naše kázne viac ako 1.2 milióna krát pričom až
273.000 krát si ich užívatelia aj zobrazili a pri sledovaní videí strávili spolu viac ako 50.600 hodín.
Tento rok nám pribudlo 220 pravidelných odberateľov a ich počet stúpol až na 979. Naši pravidelní odberatelia
vygenerovali až 30% všetkých zobrazení. Dosah video služby je medzinárodný: Slovensko 60%, Česko 12%, za
ostatné krajiny s podielom nad 1% sú to najmä Srbsko a Spojené kráľovstvo.
Rok 2020 priniesol viaceré výzvy a tým aj nové požiadavky, ktoré si vyžadujú zásadné zmeny vo video službe.
Lockdown I - prvá vlna nás zastihla nepripravených, bolo
nutné organizačne aj technicky zareagovať, ale zrejme najväčšia výzva čakala našich kážucich, od ktorých sme „cez
noc“ chceli, aby sa stali profesionálni „V-LOGGERI“ (Pozn.:
vlog, je audiovizuálna forma, kde sa osoba nevyjadruje písomne, ale ústne, a zároveň pri tom môže točiť seba alebo
svoje okolie. Zdroj: Wikipedia). V-logerské začiatky kážucich
neboli ľahké, ako diváci, sme ich útrapy zo zopakovaných nahrávok a technických výziev nevideli, mnohé videá vznikali na
viackrát, preto ako zbor môžeme byť vďační, že to nevzdali.
Lockdown II - momentálne pracujeme na optimalizácii procesov audio záznamu, aby sme kážucich odbremenili od technických výziev a zvýšili audio-vizuálnu kvalitu - osobitné poďakovanie patrí Jankovi Kucekovi za
nápady, a aj osobné nasadenie pri zázname a spracúvaní.
Live stream
Postupné sprísnenie pandemických opatrení na sklonku leta, síce ešte umožnilo nedeľné zhromaždenia, ale
už pri obmedzenej kapacite - a tým prinieslo novú požiadavku live streamu pre tých, čo sa nedele nemohli
zúčastniť. Sme veľmi radi, že Benko Kovaľ a Samko Stančík prevzali iniciatívu a umožnili živé vysielanie zboru
s využitím vlastnej techniky. Živé vysielanie okrem personálnej a technickej náročnosti, si vyžiadalo aj omnoho
väčšiu obsahovú a technickú prípravu - pretože obraz a zvuk sa už dodatočne neupravuje. Tento rok sa podarilo
osem live streamov, z toho šesť zostalo trvalo publikovaných.
Výzvy 2021
Hranica 1000 pravidelných odberateľov možno stojí za úvahu, či nie je priestor na nadviazanie cielenej komunikácie a dialógu. Momentálne chýbajú nápady aj ľudia. Povzbudením, je sestra z Českej republiky, ktorá nás
na letnom tábore 2019, spontánne spomenula vo svojom svedectve.
Na obnovenie a ďalší rozvoj živého vysielania - live streamu bude potrebné:
a) vybudovať kamerovo-streamovací tím (4-6 ľudí, minimálne 2 ľudia na nedeľu),
b) zabezpečiť dostatočne spoľahlivé technické vybavenie,
c) zlepšiť komunikáciu a koordináciu medzi účinkujúcimi a technikmi, a zohľadniť v príprave vzájomnú
previazanosť, a tým aj vyššie nároky na všetkých zúčastnených.
Martin Stančík [späť na OBSAH]
17

SPRÁVA ZA SOCIÁLNO-MISIJNÝ PROJEKT NA UKRAJINE
Minuloročná správa ohľadom práce na Ukrajine končila týmito výzvami na rok 2020 (v zátvorke je aktualizácia
toho, čo sa podarilo v roku 2020 a plány na rok 2021):







financie na kamerový systém pre školu (dočasne pozastavené, možno v roku 2021),
financie na zakúpenie auta pre kazateľa (podarilo sa február 2020),
financie na pokračovanie práce na stavbe (podarilo sa v apríli 2020),
financie na pokrytie nákladov s letným táborom (nebolo potrebné v takej výške),
financie na podporu pracovníka s deťmi 400 € mesačne, vrátane nákladov spojených s prácou s deťmi,
prenájom priestorov, materiál a cestovné (financie sú na rok 2021),
modlitby za zlepšenie vzťahov s rodičmi detí, ktoré chodia na aktivity.

Na prelome januára a februára 2020 sme boli na Ukrajine 11 účastníci zo štyroch zborov. Okrem nás za zúčastnil Slávo z BJB Bratislava-Palisády, Renáta z Ružomberka a Peter z Košíc. Podarilo sa nám odovzdať výťažok
z vianočného bazára z decembra 2019, účelovú zbierku, ktorú sme mali v zbore v januári 2020, dar z Rady BJB
a dary od individuálnych darcov. Odovzdali sme florbalové hokejky, stretli sa s deťmi v klube, pomohli na
stavbe a strávili sme čas na spoločnom zhromaždení. Plánovali sme aktivity na rok 2020. Niekoľko fotiek ako
budova vyzerala pred rokom a to čo sme robili.

Jednou z výziev na rok 2020 bolo zakúpenie novšieho
auta pre prácu kazateľa, ktorý vozieva ľudí na spoločné
zhromaždenia. Krátko po našom návrate nám dali vedieť, že je k dispozícii auto, ktoré poznajú. Deväťmiestny mikrobus sa podarilo zakúpiť vďaka štedrosti
niekoľkých darcov. Audi stále používa Ivan na dovoz
ľudí na zhromaždenie a na prácu s deťmi v klube... ...aj
keď naposledy meškal, lebo nevedel naštartovať.
Vzhľadom na situáciu s ochorením COVID-19 sa mohla práca na modlitebni pohnúť dopredu aj bez nás o veľký
krok, lebo domáci nemohli vycestovať za prácou do Európy, tak sa naplno venovali stavbe modlitebni. Jediný
problém, že financie, ktoré sme priniesli koncom januára už použili a aby bolo možné pokračovať v práci, bolo
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treba promptne vyriešiť zaslanie extra financií. Urobili
sme výzvu a na variabilný symbol prišli financie, s ktorými sa podarilo dokončiť modlitebňu do takého stavu,
že v lete tam mohol prebiehať denný tábor s deťmi,
ktorý sme tiež mohli finančne podporiť. Zorganizovali
ho bez našej účasti. Na dennom tábore bolo menej detí
ako po minulé roky v škole, ale pozitívom bolo, že vedeli ísť viacej do hĺbky. Následne začal pravidelný klub
s týmito deťmi počas týždňa.
Prvé stretnutie zhromaždenia prebehlo v novembri na
vďakyvzdanie. Stále chýba časť svietidiel, treba vymaľovať interiér a samozrejme veľa práce je v exteriéri strecha, zateplenie, fasáda, parkovanie a pod.
Naše plánované výjazdy v máji, v lete a v novembri sa kvôli koronavírusu neuskutočnili. Mysleli sme, že sa
nám už nepodarí do konca roka vycestovať.
Rada BJB však poskytla ďalší dar na podporu práce na Ukrajine, na variabilný symbol sa zhromaždili financie,
a tiež Slovensko bolo zaradené do zelenej zóny. Keď sa prihlásilo niekoľko záujemcov, rozhodli sme sa vycestovať.
Tento druhý výjazd sa niesol v pozitívnom duchu. Podarilo sa ich navštíviť, povzbudiť, zúčastniť sa na detskom klube a aj zhromaždení, kde sme hovorili o našom
zbore, práci s dorastom a Teen-Z-onom a práci pre komunitu, odovzdať finančný dar z Rady BJB, ktorý bol zo
zbierok zborov BJB z celého Slovenska, z účelovej
zbierky, ktorú sme robili týždeň pred odchodom v našom zbore a od individuálnych darcov. Podarilo sa nám
spoločne naplánovať rozdelenie financií a snívať čo sa
dá robiť v roku 2021, ak bude dostatok financií.

Naše spoločné sny na rok 2021 sú takéto:











Podpora vo výške 200 € mesačne na pracovníka s deťmi Ivana.
Podpora práce v detskom klube, materiál, cestovné - PHM, nájomné (občerstvenie - keksík a čaj vo
výške 3 € na jedno stretnutie).
Podpora vo výške 200 € mesačne pre kazateľa Petra.
Príspevok na náklady na PHM pre kazateľa.
Preplatenie nákladov na cestu kazateľa s jeho tímom - pozvanie na Slovensko.
Úhrada nákladov na elektrinu na kúrenie, aby stavba vyschla, neplesnivela (3 mesiace).
Stavba: strecha, plot, parkovanie, zateplenie, fasáda a iné.
Podpora výjazdov na Ukrajinu, preplatenie časti nákladov pre študentov.
Sociálna pomoc pre núdznych v zbore a komunite.
Náklady na letný tábor (ak bude).
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Celková výška snívania na rok 2021 vyčíslená v eurách je 11.500 €.
Na niektoré už financie sú a niektoré sa budú môcť uskutočniť až keď budú
peniaze. Časť financií sme dostali ako každý rok z predaja vianočných výrobkov
na vianočnom bazári, čo je pre mňa veľkým povzbudením a za čo som veľmi
vďačný. Časť financií bude zo snívajúceho rozpočtu, časť z variabilného symbolu.
Ďalšie veľké povzbudenie bolo, keď mi pred naším odchodom volala jedna mamička z nášho zboru, ktorá sa pýtala na čo pôjdu financie na Ukrajinu, lebo sa
dohodli s deťmi, že namiesto vianočných darčekov dajú 100 € na podporu pracovníka s deťmi.

Účet BJB Viera, GIBASKBX
SK3809000000000171892437
Suma 5 € UKRAJINA-888
(možnosť upraviť na inú sumu)

Peter Málach [späť na OBSAH]

SPRÁVA ZA PROJEKT BRATISLAVA SPIEVA GOSPEL (BSG)
Napriek tomu, že sme od začiatku roka pracovali na tomto unikátnom projekte, nepodarilo sa nám ho zrealizovať. Na druhej strane však mohla prebiehať pravidelná následná práca so spevákmi, ktorí sa prihlásili na
kurz MyLife. Tieto stretnutia viedli Darinka Malá a Miro Mišinec.
Novinkou v minulom roku bol vznik novej pozície - koordinátor BSG. Tejto funkcie sa zhostila Evka Majerová
za čo sme veľmi vďační. BSG sa v roku 2019 rozrástlo na 170 spevákov, na pódiu v deň koncertov nás bolo
okolo 200 ľudí. Predpokladali sme podobný počet ľudí aj v roku 2020 a chceli sme sa poriadne pripraviť. Bolo
potrebné hľadať a dohadovať väčšie priestory na nácviky, väčšiu sálu na koncerty. Okrem bežných prác sme
sa chceli viac obuť do oblasti reklamy a marketingu. Oslovili sme preto profesionálnu firmu, s ktorou prebehlo
pár ZOOM stretnutí v prvej vlne pandémie. Vypracovali nám plán, akým by sme mali postupovať, pomohli
nám definovať mnohé oblasti či riziká a my z toho môžeme čerpať najbližšie roky.
Pracovali sme na našej novej webovej stránke, ktorá sa mi tak veľmi páči 😊. Vyšperkovala ju Evka Majerová
s Radúzom Filom a ak by ste ju chceli vidieť, tak smelo vstúpte www.bratislavaspievagospel.sk.
Ako prišiel COVID-19, vznikali v našom tíme nové alternatívy ako zrealizovať BSG, ak sa nebude dať osobne.
Vymysleli sme tak veľa verzií, že by ste ani neverili 😊. Mali sme rezervované viaceré miesta, pretože ak by
sme nemohli spraviť koncert, tak by sme ho aspoň nahrali v Zrkadlovej sieni v Primaciálnom paláci. Ak by sa
nedalo celý koncert, tak aspoň jednu pieseň a spravili by sme z nej klip dostupný komukoľvek. Alebo sme
uvažovali aj na virtuálnym spevokolom. Potom sme sa opäť vrátili k myšlienkam bežných nácvikov, lebo sme
túžili byť s ľuďmi. Ak by sa niekto bál prísť osobne, pripravili sme alternatívu dvoch foriem nácvikov - osobne
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a online formou live streamu. Spustili sme registráciu, registračné poplatky nabiehali na účet, všetko sme mali
dohodnuté, potrebné veci zakúpené. Pár týždňov pred začiatkom nácvikov prišla druhá vlna pandémie a my
sme to museli zabaliť. Registračné poplatky vrátiť ľuďom, zrušiť všetky rezervácie, materiál zabaliť a odložiť
na snáď budúci rok. Boli sme smutní, sklamaní, ale Pán Boh to má mocne v rukách aj napriek všetkým okolnostiam.
Pustili sme sa do spracovania reportu pre USA, ktorého súčasťou boli aj tri svedectvá ľudí. Každá z týchto žien
zažila BSG z iného uhla pohľadu. Daniela bola súčasťou spevokolu, Mirka prišla na koncert a Hanka účastníčkou stretnutí MyLife. Pre povzbudenie sem vložím ich svedectvá, pretože je zjavné, že BSG je dobré dielo.
Jeho dobré dielo, ktorého môžeme byť súčasťou a On si nás používa. Som za to veľmi vďačná. Aj keď sme
tento ročník nemohli uskutočniť, už teraz sa môžeme modliť za BSG 2021 a ľudí, ktorí tam prídu.

Daniela
O pár dní tomu bude rok, čo som prišla na farmu v Nórsku. Stála som pred veľkou a desivou pracovnou úlohou.
Sama, na samote, na konci severu. Bojím sa, že to nezvládnem. Ozvalo sa moje zranené ateistické srdce a spýtalo sa Ho: „Ak teda Bože si, pomôžeš mi?“ Jasné, že pomohol. Bol so mnou a úlohy sme v pokoji zvládli. To
bol náš začiatok. Nasledovalo náročné a nádherné obdobie života. Dobrá pôda pre pestovanie vzťahu s Ním.
Vždy mi dal pocítiť, že ma počuje. Aj dnes som sa musela navrátiť zo svojho svetského života, ktorý je plný
chaosu, aby som sa Mu opäť, po 1000x odovzdala. Aby moja človečina mala zmysel, význam a mohla svietiť. V mojom prípade je viera vymodlený a krehký dar a treba sa o ňu fakt starať . Ale kto a ako ju vymodlil/a?
Vymodlený dar to bol cez
moju kamarátku, ktorá žije
v Bohu dlhé roky a rovnakú
túžbu mala aj pre mňa. Bol
to však dlhoročný modlitebný beh. Bola trpezlivá.
Jedného dňa ma pozvala
spievať na BSG. Milujem
spev a GOSPEL a celý tento
projekt som si maximálne
užila. Teda som si myslela že
maximálne. Moje ateistické srdce videlo, že jediným zámerom nie je ohúriť publikum brutálnym nadupaným
adventným koncertom. Moje racio videlo, že evanjelizačný cieľ sa dotýka nielen publika, ale aj nás. Hovorím
si, že je to šikovné, takto použiť hudbu na evanjelizáciu, ale teda mňa sa táto téma nedotkne. V tom mám
jasno dlhé roky. Bodka. Ja žiadnu kresťanskú barličku nepotrebujem. Ale je milé a musí byť príjemné, odovzdať
starosti a radosti Bohu a spočinúť v Jeho pokoji. To musí byť veľmi fajn. To „im“ trochu závidím. Ale mňa sa
to... o rok neskôr TÝKA a prichádza náročná situácia na farme...
Práve toto pozorovanie kresťanov na BSG a uvedomenie si ich napojenia na Boha bolo pre mňa toho jedného
dňa také inšpiratívne, že som to skúsila a požiadala som Ho o pomoc pri plnení ťažkej úlohy.
Milé bolo aj načasovanie, lebo po mojom uverení sa začal ďalší ročník BSG a ja som sa doň zapojila už s absolútne iným zámerom. Chcela som osláviť Boha a poďakovať, čo mi všetko ukázal, dal, naučil a čím ma obdaril.
Poctivo som počas svojej nórskej práce trénovala songy pri venčení psov, čistení stajní, pri behu, pod polárnou
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žiarou, pri mrazivom fjorde s termoskou čaju. Na finálne nácviky a koncerty som prišla osobne a musím povedať, že až tie som si maximálne užila! Na parádu 😊 Jasné, že so svojou kamarátkou, ktorá sa tešila dvojnásobne. Moja cesta na BSG viedla od pozorovania evanjelizácie k prijatiu evanjelizácie. Cesta asi nekončí, som
na rade so šírením evanjelia.
Existencia BSG má silný význam. Je to špičkový, dobre organizovaný projekt so žiarivým počuteľným, aj ušami
nepočuteľným výsledkom.
Vďaka, vďaka BSG, vďaka Bože.

Mirka
Stala sa mi úžasná vec. Moje milé kamarátky ma pozvali na koncert BSG. Moja hlava vedela, čo to je, poznala
som gospel z televízie, no nikdy som nemala možnosť ho zažiť a precítiť naozaj, naživo. Gospel bol pre mňa
vzdialený a blízky zároveň, asi tak ako Boh - viete o Ňom všeličo, no keď nevyrastáte vo veriacej rodine, cesta
k Nemu je zložitejšia. Precítila som Jeho prítomnosť len v silných momentoch svojho života, ktoré nás presahujú, ktoré sú presiaknuté láskou, ale aj utrpením, keď sme svedkami zázraku života, ale aj skúšaní, ťažkými
skúškami a vtedy „nás niečo podrží“.
Usadila som sa v koncertnej sále, otvorila som srdce, oči, uši a všetky receptory na vnímanie, rovnako ako to
robím, keď sa na niečo veľmi teším. Mala som medzi účinkujúcimi dve blízke kamarátky, veľmi som túžila
zahliadnuť ich v dave spievajúcich a bláznivo im zakývať a zdieľať aspoň neverbálne svoje nadšenie. No nemohla som ich nájsť, lebo moju pozornosť uchvacovalo stále viac aj niečo iné. Začalo to tak, že som sa popri
počúvaní očarujúcej, energizujúcej, nádhernej hudby a spevu začítala aj do textov piesní. „Ježiš je cesta, Ježiš
je láska...“ Tak veľmi som chcela porozumieť tým slovám. A zrazu to prišlo. Precítenie veľkoleposti a dojemnej
jednoduchosti tých nádherných viet a odkazov, precítenie sily viery. Boh sa cez hudbu zjavuje ľahko, hudba je
esencia, vďaka ktorej je všetko jasné a naplnené, pozdvihne nás do vyšších sfér, tak vysoko, že zrazu sme
s Ním. Zrazu bol Pán Ježiš pri mne, zrazu som naplno precítila, čo znamená Jeho blízkosť, čo prináša čistá
a neochvejná viera. Je to to najlepšie, čo sa mi mohlo stať. Neviem o tom tak pekne písať, ako to vedia autori
textov piesní gospelu, no moje srdce sa otvorilo a ostalo otvorené, z čoho som dodnes ohromená a dojatá.
Niekoľko dní po gospele som si uvedomila, že moje depresie, ktorými som roky trpela, sú preč, sú mi vzdialené. Stačilo otvoriť srdce Bohu.
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A keby som bola malé dieťa, odkázala by som organizátorom - dovoľte účinkujúcim zakývať svojim blízkym
sediacim v hľadisku. Vraj sa to neodporúča, no moja spievajúca kamarátka mi na konci, keď som ju konečne
očami našla, zakývala a to dieťa vo mne podskočilo obrovskou radosťou z tohto „stretnutia“, lebo aj tie kývajúce otvorené dlane sú symbolom dotyku s niečím takým veľkolepým, čo prináša umenie, hudba, spev, láska
a viera samotná.
Ďakujem za tento zážitok.

Hanka
Keď som vyrastala, nemala som dobrý vzťah s mamou. Teraz som sama mama a myslím si, že je dôležité, aby
si dospievajúce dievča rozumelo s mamou. Tam kde to nie je, tam je prázdno. Žiaľ, aj môj vzťah s mojou 18ročnou dcérou sa dostal do krízového bodu.
V tom čase prišlo od mojej kamarátky pozvanie na BSG. Napadlo mi, že by to mohol byť krásny spôsob, ako
budovať môj vzťah s Niky. Obe sme sa teda prihlásili na gospel. S Niky sme si doma spolu pravidelne spievali,
pomáhala prekladať anglické texty do slovenčiny a spev nás veľmi zblížil. Necítila som sa ako speváčka, ale
bolo úžasné zistiť, že ľudia z nás vedia vytiahnuť veľa a keď všetci do toho dáme to svoje, tak vieme vytvoriť
niečo veľké.
Počas projektu som sa priblížila Bohu a beriem ho vážnejšie. Po každom nácviku som cítila veľkú radosť a
vďačnosť k ľuďom okolo a cítila som, že sa niečo vo mne pohlo, aj keď som to zatiaľ nevedela pomenovať.
Aj to bol dôvod, prečo som sa prihlásila na workshop MyLife - sériu šiestich stretnutí, na ktorých sme sa rozprávali o našom živote a o Bohu. Bol to veľmi zaujímavý, kreatívny a poučný seminár. Bol to pre mňa zvláštny
pohľad na mapu môjho života - vidieť svoj život ako bol, je a možno bude, nakreslený na mape.
Páčil sa mi spôsob, ako sme sa rozprávali v skupinkách. Myslím, že v menších skupinách sa človek viac otvorí,
aj sa viac dozvie. Čaká ma ešte dlhá cesta, aby som zodpovedne prijala Ježiša do svojho srdca, no vďaka MyLife
som určite trochu múdrejšia v poznaní Boha.
Slová pre mňa teraz majú inú váhu, všetko čo robím, robím so sprítomnením, je to také „naozaj“. Rozmýšľam
hlbšie a všetko beriem s vážnosťou: život, rodinu, nevyriešené vzťahy.
Odvtedy s kamarátkou takmer týždenne pokračujeme v našich rozhovoroch o Bohu. Začala som sa modliť
a pozývam do toho aj svoju rodinu. A keď sa mi nedávno zdalo, že môj vzťah s dcérou opäť ochladol, spomenula som si, že mám požiadať Boha o pomoc. Prosila som ho, aby sme mohli spolu mať opäť nejakú spoločnú
aktivitu. Hneď po modlitbe som pocítila dôveru, že sa tak stane. A stalo sa: Niky prišla za mnou, aby sme išli
spolu na výlet. Boh odpovedal.
za tím BSG Jarmila Antalíková [späť na OBSAH]

SPRÁVA O MISIJNEJ STANICI PRAMEŇ V JELKE
Máme za sebou ťažký a náročný rok, ktorý zmenil naše plány, nasmerovanie a v mnohom aj zastavil naše
aktivity. Napriek tomuto otrasu, hodnotíme uplynulý rok ako rok, ktorý nám otvoril nové možnosti a aj zmenu
spôsobu našej misie, života.
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Koncom roka 2019 sme robili cez mnohých našich priateľov a súrodencov v Pánovi balíčky pre deti z osád, kde
sa zapojili rôzne spoločenstvá a tak sme mohli darovať vyše 200 deťom balíčky. Situácia bola sťažená chrípkovými prázdninami a tak sme museli balíčky dávať osobne cez naše komunitné centrum s našimi asistentmi
v Žehre, keďže škola bola zatvorená. Je nám to ľúto, pretože sme s deťmi nacvičovali aj divadlo, ktoré sme
chceli spolu s evanjelizáciou urobiť pre deti v škole v Spišských Vlachoch.

Začiatkom roka 2020 sa nám predsa podarilo vo februári v škole urobiť program pre deti aj s divadlom. Deti
aj učitelia tým boli nadšení. Škoda, že sa nemohli zúčastniť rodičia, boli by určite hrdí na svoje deti.
V marci sme mali naplánovanú výstavu detských malieb, keramiky v QUO VADIS, ale práve v ten deň, keď sme ju otvorili sa museli všetky výstavy zrušiť
kvôli koronavírusu. Bolo nám to veľmi ľúto, pripravovali sme to dva roky. Boli
to detské práce z táborov, ktoré sme robili s deťmi z osád. Nastalo obdobie
karantén a pre nás sa zatvorila cesta do Žehry.
Projekt Vitaj u nás doma však pokračoval napriek obmedzeniam. Našich priateľov a bratov a sestry sme zapojili do zbierky potravín pre rodiny, ktoré sme
podporovali v Žehre, ale aj v Jelke. Pomoc bola veľmi dobre pripravená a tak
sa dostala k rodinám pre ktoré bola určená, čo ocenili aj vojaci s políciou počas karantény, keď boli osady zatvorené.
Pomoc pokračovala aj ďalšie mesiace pre rodiny, ktoré podporujeme aj
s deťmi. A tak sme sa zamerali na misijnú prácu v Jelke, kde sme prijali niekoľko ľudí do spoločenstva, ktorí začali mať záujem o vieru v Pána Ježiša. Na
čas sa vrátili niektorí, ktorí odišli, ale prišli nové ženy - Heňa s dcérami,
Mišelka, Žaneta, ktorá k nám začala chodiť dokonca až zo Senca. A tak sme
mohli počuť z ich úst príbehy, ktoré prežili a aj ich obrátenie sa k Bohu. Neboli
to príjemné veci, skôr ťažký život týchto ľudí. Ich trápenie a bolesť potrebuje
uzdravenie, a to chce čas.
Ocitli sa medzi tými, ktorí potrebujú našu častejšiu pomoc, pretože ich viera
je iba na začiatku a je krehká a potrebujú sa dostať von z kolotoča problémov.
Naša služba je preto aj veľakrát náročná, pretože sa prepája s potrebami,
ktoré žiaľ nie vždy vieme naplniť. Je to však služba, ktorú sme prijali. Tento
rok je to viac o pomoci ako o službe slovom, i keď ľudí vedieme k tomu, aby

24

si čítali Božie slovo, chýba tu osobné stretnutie, ktoré sa kvôli koronavírusovým opatreniam obmedzilo. Žiaľ
má to dopad na rast ľudí vo viere.
Koronavírus viac odokryl naše úkryty, ktoré sme si urobili, zrušil plány a naše
plánovanie je naozaj v rukách Božích. Tábor, ktorý sme chceli zorganizovať
v Lučatíne, sme museli zrušiť. Tak prešli mesiace v čakaní čo bude a naše aktivity zostali v podpore detí, ktoré sú v projekte Vitaj u nás doma.
Začiatkom novembra 2020 sme spustili projekt Rodičia-rodičom, deti-deťom,
do ktorého sa zapojilo vyše 100 ľudí. Cieľom projektu bolo, aby sa osobne
dospelí aj deti podieľali na darčeku pre dospelých a deti. Balík potom sami
poslali poštou daným deťom. Projekt sa stretol s veľkým ohlasom - mnoho
ľudí sa s radosťou zapojilo. Samozrejme, že to nebolo bez problémov. Niektoré deti napríklad neboli na adrese, ktorú sme dostali. Našťastie nebolo
takých detí veľa, tak sa to ešte bude môcť napraviť. Tešilo nás, že niektoré
balíky sme mohli aj osobne rozdať v Jelke s našimi priateľmi.
Rok 2020 sa skončil a v ňom mnoho otáznikov, kam máme smerovať a aký postoj zaujať ako veriaci kresťania.
Akú úlohu máme pred Bohom v tento čas. Verím, že Boh nám dá odpoveď. Sme však vďační za všetko, čo sme
mohli z Jeho milosti urobiť pre tých najmenších. Vďaka.
za misijnú stanicu zboru Viera v Jelke, Oto Šipoš [späť na OBSAH]

SPRÁVA O ČINNOSTI SLUŽBY SPREVÁDZANIA
Do tejto služby v uplynulom roku spadalo sprevádzanie manželov (príprava na manželstvo, obohatenie v manželstve, sprevádzanie manželskými krízami), osobné duchovné sprevádzanie, koučing, vyrovnávanie sa so životnými stratami.
Sedenia sa diali podľa pandemických opatrení buď osobne podľa hygienických nariadení v poradenskej miestnosti na Blumentálskej 7 alebo v online priestore.
Manželské víkendy na jar aj na jeseň boli pre pandémiu zrušené.
V zbore sme urobili tri online semináre pre manželov a plánujeme v tom pokračovať. Momentálne prebieha
dotazník potrieb na témy, ktorým by sme sa venovali v roku 2021.
Kto sprevádzal manželov, v osobnom poradenstve, koučingom, vyrovnávaním sa so životnými stratami:
Viktor Svetský: viktor@svetsky.sk
Žanka Lachová
Ester Jankovičová: jankovic.ester@gmail.com
Kamil Bartoň: závislosti
V prípade záujmu o akékoľvek sprevádzanie napíšte na niektorý z uvedených emailov.
Ďakujem Bohu, že môžeme konať túto službu a zboru za podporu priestormi.
Ester Jankovičová [späť na OBSAH]
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SPRÁVA ZA FUSION
Čo je Fusion?
Fusion je misijná aktivita zboru zameraná na oslovenie stredoškolskej mládeže (13-20 rokov) cez hudbu a iné
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.
Aktivity počas roka
Posledný rok na Fusione (ako aj v celom svete) bol búrlivý, s nečakanými zvratmi, ale aj plný požehnaní. V januári sme začali ako obvykle s nácvikmi a prípravami na koncert a na ďalšie aktivity, ktoré sa žiaľ z dôvodov
koronavírusovej pandémie museli zrušiť. Od marca do júna sme nemali nácviky, ale každý týždeň sme si volali
so študentami, trávili spolu čas cez sociálne siete a dávali si kreatívne výzvy. Sme vďační, že aj napriek pandémii sme mohli ďalej budovať vzťahy s našimi študentami. Počas karantény sme nahrali a vytvorili malé spoločné video aj s ďalšími Fusionami na Slovensku, ktoré si môžete pozrieť tu.
V júni sme organizovali menšie aktivity, keď bolo už možné sa stretávať a v júli sme mali Fusion kreatívnošportové dni v našich priestoroch na Trnavskej. Prihlásilo sa nám 25 študentov. Štyri dni sme spolu nacvičovali
kapelu, športovali a tvorili rôzne kreatívne skvosty. V nedeľu to vyvrcholilo „chillovačkou“ (koncert + piknik),
kedy naši študenti predstavili svojim rodičom a kamarátom čo spolu vytvorili za tie štyri dni. Téma bola „being
human“ (byť človekom).

Od októbra sme sa stretávali cez platformu ZOOM. Trávili sme spolu čas, lepšie sa spoznávali a rozprávali
o aktuálnych témach. Skúšali sme aj online spevokol a intenzívne sa pustili do online workshopov, kedy sme
študentom pomáhali rozvíjať ich hudobné (aj nehudobné) talenty. Sme veľmi vďační za každého jedného študenta, ktorý sa aktívne zapájal a za spolu strávený čas. Pripravili sme spoločne pieseň a video Vianočný koncert Fusion Slovensko, ktorý sa uskutočnil online 20. decembra (video si môžete pozrieť tu).
Tím
V septembri 2019 sa vedúca Tabita zapojila do projektu POINT (organizovaný v rámci TCKompasu), kde sme
spoločne s tímom prechádzali materiál Základy služby. V rámci tohto projektu sme sa vo februári zúčastnili
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Trénigového víkendu tímov
(TVT 2020) kedy sme viac do
hĺbky preberali tento materiál. TCKompas zorganizovalo dve menšie ONLINE
podujatia v júni - tréning vedúcich skupiniek (kde sme sa
ako táborový tím zapojili)
a v novembri KPM online SOĽ
(starostlivosť o ľudí), kde sa
zapojili jednotlivci z nášho
tímu. Počas roka sme sa pravidelne stretávali, plánovali
a modlili za našu službu.
V búrlivom období zmien
a neistoty sme silne cítili Božie vedenie a vďaka Nemu jednotu v tíme. V septembri sme pozvali Jakuba a Simču
(bývalých Fusion študentov), aby sa zapojili do tímu. Bolo veľkým požehnaním vidieť ako títo mladí ľudia zodpovedne a s nadšením preberali rôzne úlohy na Fusione.
Tím: Tabita Elijaš, Debora Elijaš, Zuzana Bystrická-Petrovičová, Pavol Petrovič, Mark Chase, Veronika Kurucová, Simona Liu a Jakub Jankovič.
Ľudia ktorí počas roka pomáhali s Fusionom: Sharon Bareková, Miriam Čierna, Amy Chase a Darina Malá.
Čo nás čaká?
Kvôli súčasnej pandemickej situácii, faktu, že pre študentov je náročné zapájať sa na ďalšie online stretnutia,
zmenám vo vedení (hľadáme nového hlavného vedúceho) a ďalším okolnostiam sme sa rozhodli zrušiť nácviky
Fusion Bratislava na ďalší semester. Toto rozhodnutie nebolo ľahké, ale cez modlitby a rady s vedením zboru
veríme, že je toto nateraz správny smer.
Podľa možností a pandemickej situácii plánujeme na jar zorganizovať občasné voľnočasové aktivity a online
video hovory, cez ktoré by sme aj naďalej mohli so študentmi zostať v kontakte. V lete plánujeme zorganizovať
tábor.
Ako tím sa modlíme za múdrosť ako viesť Fusion do budúcnosti. Modlíme sa za nového hlavného vedúceho,
ktorý by mal túžbu a vášeň pre prácu s mladými a za túto službu; za tábor, do ktorého budeme dávať najviac
času a energie tento ďalší semester; za nové smerovanie, nový spôsob ako fungovať a ako byť viac relevantní
pre súčasnú dobu.
Info a kontakt:
email: fusionbratislava@gmail.com
Stránky:
www.facebook.com/fusionbratislava I https://bratislava.fusionjv.eu I www.instagram.com/fusion.bratislava/

za Fusion tím Bratislava, Tabita Elijaš [späť na OBSAH]
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SPRÁVA O ČINNOSTI LIZARDOVCOV V ŠPANIELSKU
Paul a Tamara Lizardovci, Paul z Dominikánskej republiky and Tamara zo Slovenska, majú tri deti:
Paula (24), Daniela (21) a Sáru (16). Od roku 1998
sme slúžili na západe Španielska v regióne Extremadura pri zakladaní zborov: šesť rokov v meste
Trujillo and 13 v meste Badajoz. Od januára 2009
sme pracovali na zakladaní zboru v meste Alburquerque. V rokoch 2017-18 sme žili v Kostarike, kde
sme pomáhali mobilizovať Juhoameričanov pre
misiu. V júli 2018 sme sa presťahovali späť do Španielska, tento raz do blízkosti hlavného mesta
Madrid.
Zameriavame sa najmä na priekopnícku prácu, cez ktorú prinášame evanjelium na miesta, kde nie je žiadne
alebo len veľmi malé svedectvo o Kristovi. Zakladáme zbor v meste Meco. Sme zapojení do španielskej služby,
ktorá sa volá Mision Urbana. Ide o sociálnu prácu v madridskej štvrti San Blas, kde pomáhame 200 rodinám,
ktoré majú deti do troch rokov. Rozdávame jedlo, mlieko a oblečenie. Máme veľa príležitostí hovoriť o Kristovi
a začali sme učenícky vzťah s dvoma mužmi. Tridsať percent nášho času venujeme mobilizácii Juhoameričanom na misiu. Každý mesiac sa prostredníctvom aplikácie ZOOM modlíme spolu s pastormi, vedúcimi misionárskych tímov a budúcimi misionármi z Ázie a Južnej Ameriky.
Rok 2020 sa niesol v znamení koronavírusu a to sa odzrkadlilo aj v našej službe.
Všetky plánované hromadné stretnutia,
tábory, zhromaždenia, skupinky sa zrušili a prešli na internet. Napriek
lockdownu sme mohli rozdávať jedlo
núdznym rodinám v madridskej štvrti
San Blas.
Slúžime 200 rodinám s malými deťmi do
troch rokov, jedlom, šatstvom. S mnohými sme mali duchovné rozhovory.
Zorganizovali sme vianočnú kampaň,
darčeky pre okolo 200 detí do troch rokov. Rozdali sme 4000 letákov na Vianoce, spievali vianočné koledy. Do
týchto aktivít sa zapojila mládež aj dorast.
Paul a Tamara Lizardo
Policajti z mesta nám priniesli 2000 rúšok
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[späť na OBSAH]

SPRÁVA ZA PLATFORMU KRESŤANIA V MESTE
V roku 2020 sa nám podarilo zrealizovať tieto podujatia:















Biblická škola - počas roka sa uskutočnilo päť dvojdňových modulov na témy: Nová zmluva, život vo
viere, uzdravenie a oslobodenie, moc zmenenej mysle a ako získať iných pre Krista. Do školy sa prihlásilo 27 ľudí. V dvoch moduloch sa nám podarilo fyzicky sa stretnúť, tri moduly prebehli online.
Bohoslužby na Veľký piatok 10. apríla 2020 sa konali tento
rok len v Rádiu 7. Duchovným slovom slúžil Danny Jones,
pastor spoločenstva BJB Palisády.
Biznis raňajky - minulý rok sme usporiadali len dve stretnutia, na ktorých sme mali cca. 20 účastníkov. Kresťanský biznis klub vedie Miriam Lachová.
Stretnutia pastorov sa konajú každý mesiac. Je to priestor
na zdieľanie, modlitby a spoločnú službu v našom hlavnom
meste. V čase karantény sa konali online.
Modlitebný dom Elaion bol v septembri presťahovaný na Tolstého 10 v Bratislave. V modlitebnom
dome Elaion sa chceme spoločne modliť ako jeden Boží ľud, pre jedného Kráľa Ježiša Krista, na jednom
mieste modlitby a uctievania. Túžime, aby bol nástrojom premeny mesta a našej krajiny. Priestory
modlitebného domu sú k dispozícii nonstop pre modlitby jednotlivcov i skupín.
Národný deň žehnania: PRE-krásne Slovensko - Národný deň modlitieb a pôstu za Slovensko sa uskutočnil 6. septembra pred Hradnou kaplnkou Bratislavského hradu.
Rekonštrukcia priestorov na Ambroseho sa konala v novembri. Získali sme donora s veľkým srdcom
pre núdznych, ktorý nám poskytol financie. Urobili sme
stierky na stenách, sadrokartónový strop, vybúrali sme
priečku v kuchynke, máme nové elektrické vedenie, svietidlá, podlahu, natreli sme zárubne, vymaľovali. Plánujeme
kúpiť nábytok. V priestoroch vo februári otvoríme výdajňu
potravín pre núdznych.
Zbierka potravín v Tesco obchodoch sa uskutočnila 19. novembra až 3. decembra. Vyzbierali sme 3,5 tony potravín
v hodnote viac ako 5500 €. Väčšinu z nich sme už rozdali
núdznym.

Pomoc ľuďom bez domova




Varenie a výdaje - aj počas náročného roku 2020 prebiehala služba každý týždeň. Od apríla do septembra sú výdaje dvakrát týždenne v utorky a štvrtky, od októbra do marca sú výdaje trikrát týždenne
pod mostom Lafranconi.
COVID 19 sa dotkol aj ľudí bez domova a to najmä strachom, neistotou a potravinovým nedostatkom.
Na základe tohto sme sa rozhodli predĺžiť výdaje trikrát za týždeň až do konca apríla. Vnímali sme
vďačnosť ľudí žijúcich na ulici za tento stabilný zdroj ľudského prijatia a pochopenia a tiež dobrého
jedla.
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Za rok 2020 slúžilo varením približne 70 ľudí a výdajom stravy približne 80 dobrovoľníkov z rôznych
spoločenstiev. Počas 130 výdajov, navarili a vydali približne 3900 litrov polievok. Na každý výdaj varia
naši dobrovoľníci 30 litrov hustej výdatnej polievky a na
jednom výdaji sa službou podieľa od 6 do 15 ľudí.
Od začiatku pandémie sa k nám pridávajú noví slúžiaci,
ktorí sa rozhodli investovať svoj čas a zdroje pre službu
ľuďom v núdzi.
Vďaka ochote dobrovoľníkov či už jednotlivcov, spoločenstiev alebo dokonca firiem sme vyzbierali množstvo rúšok,
ktoré sme hneď distribuovali ľuďom bez domova.
Počas prvej vlny pandémie sme zažívali aj rapídny nárast ľudí navštevujúcich výdaje, chodilo od 80 do
100 klientov na každý výdaj. Priemerne za celý rok nasýtime na jednom výdaji cca 60 klientov.
Každý štvrtok prebieha výdaj šatstva, topánok, prikrývok, prípadne extra potravín.
Počas utorkových a štvrtkových výdajov prebieha od apríla 2020 okrem výdaja aj ošetrovanie klientov.
Už osem rokov prebieha zbierka šatstva.
Na službe pravidelne a dlhodobo spolupracujeme s mestskou políciou, ktorá zabezpečuje dozor a dohliada na poriadok. V krízovom čase aj aktívne pomáha pri usmerňovaní klientov; s mestom Bratislava,
sociálnym oddelením, ktoré zabezpečuje distribúciu ochranných pomôcok a koordinuje a spája činnosť organizácii slúžiacich ľuďom bez domova zabezpečovaním pravidelných stretnutí či telefonátov;
s občianskym združením Equita o.z., ktoré zabezpečuje ošetrovanie klientov; s Ternom Petržalka pri
odbere pečiva, ovocia, zeleniny a iných potravín; s pekárňou Prievoz Tanglmaier pri odbere chlebov
a pečiva; s firmou Rajo, ktorá je pravidelným darcom jogurtov. Tohto roku nám tiež firma Accasse
zabezpečila balíčky s prekvapením na Mikuláša, ktoré sme distribuovali ľuďom bez domova a potravinová zbierka z Tesca potešila ľudí bez domova na Vianoce, vďaka balíčkom, ktoré sme pripravili zo
zbierky.
Presun výdajov na Cukrovú - počas rekonštrukcie, ktorá prebiehala na Ambroseho sme urýchlene
hľadali priestor, odkiaľ by bolo možné vyrážať na výdaje, ale zároveň tam aj pripravovať teplé nápoje.
Od septembra sme vďaka ochotným dobrovoľníkom z viacerých kresťanských spoločenstiev začali
s pravidelným poskytovaním duchovnej služby, čítaním Božieho slova, piesňami a modlitbami s klientami.
Počas roka 2020 prebehli dve veľké brigády na Ambroseho 6. Počas prvej brigády v septembri sme
spolu s dobrovoľníkmi pripravovali priestory na rekonštrukciu Ambroseho. Druhá brigáda v decembri
bola o upratovaní priestorov po rekonštrukcii.
V decembri naši dobrovoľníci získali krajské ocenenie Srdce na dlani, ktoré udeľuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum v kategórii dobrovoľnícka skupina, na čo sme veľmi hrdí.
Keďže pandemická situácia nám neumožňovala organizovať veľké stretnutia, zorganizovali sme Deň
otvorených dverí pre už slúžiacich dobrovoľníkov, ktorý sa uskutočnil 11. decembra a bol rozdelený do
polhodinových intervalov, v ktorých sa dobrovoľníci striedali. Bola to forma poďakovania dobrovoľníkom, ktorí vytrvalo aj napriek ťažšej situácii počas celého roka slúžili ľuďom bez domova.
Individuálna sociálna pomoc: už tretí rok Sylvia a Vojto pacujú denne so Zuzkou a Marekom, bývalými
ľuďmi bez domova, ktorým sa narodili dvojičky a ktorých sa nám podarilo dostať z ulice. Pomohli sme
im vybaviť ubytovanie (bývali najprv v zariadení Úsmev ako dar, od januára budú mať byt z magistrátu),
Marekovi sme pomohli nájsť zamestnanie a Sylvia vozí deti na rehabilitácie do Ružinova a Dunajskej
Lužnej. Pomáhali sme im s kúpou plienok a detského mlieka.
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Sylvia pomohla dostať sa z ulice aj Dušanovi pred tromi
rokmi. Vybavila mu ubytovanie. Odvtedy chodí Dušan pomáhať so zbierkou šatstva. Je ťažký diabetik, takže mu prispievame na lieky a môže si u nás zobrať potraviny a šatstvo.
Zorganizovali sme darčekovo-potravinovú pomoc rodine
v núdzi, do ktorej sa zapojili naši dobrovoľníci či už finančnými darmi alebo priamo zakúpením darčekov pre deti
pani Žofie, ktoré sa momentálne nachádzajú v detskom domove.

Finančná podpora v roku 2020
 Nadácia Granvia nám poskytla grant, z ktorého sme financovali materiál na výdaj stravy, nápoje na
výdaje a vymenili sme staré varnice.
 Náš donor Khalil Belmechri sa najprv sám zúčastnil výdajov stravy ľuďom bez domova. Vznikla z toho
spolupráca, pri ktorej nám financoval celú rekonštrukciu priestorov na Ambroseho na spustenie výdajne potravín pre núdznych.
 Nadácia Orange nám prostredníctvom dvoch menších schválených grantov v čase najväčšej krízy pomohla zabezpečiť potravinovú pomoc a teda vyrábať balíčky suchých potravín a hygieny (rúšok, rukavíc), ktoré sme distribuovali medzi ľudí bez domova. Rovnako sme mohli vďaka finančnej podpore
zakúpiť ochranné prostriedky pre našich dobrovoľníkov, slúžiacich na výdajoch.
 Darcovia, ktorí nás podporujú finančne priamo na náš účet. Tieto financie používame na chod nášho
združenia.
 Našim darcom sme nesmierne vďační, bez ich pomoci by sme túto službu nemohli robiť.
Gabriela Mihel [späť na OBSAH]
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