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KAZATEĽ MICHAL KEVICKÝ 

 

ROK 2021 je druhým rokom, kedy sme sa borili s druhou a práve teraz s treťou vlnou pandémie koronaví-

rusu.  Vlastne väčšinu roka okrem leta sme kvôli obmedzeniam strávili viac-menej na ZOOM-e a rôznych iných 

online platformách. Po skúsenostiach z minulého roka som sa však snažil čo najviac využiť všetky dostupné 

spôsoby služby a teda aj tie online. Musel som sa síce učiť novým veciam, ale myslím, že to stálo za to a niečo 

z toho spomeniem aj v mojej správe. 

Rok 2021 však priniesol nielen do spoločnosti, ale aj do cirkvi - a aj do nášho zboru - narastajúcu polarizáciu 

v prístupe k protipandemickým opatreniam. Čelíme neskutočne silnej informačnej pandémii, ktorá na cirkev-

nej scéne prináša množstvo bizarných interpretácií teológie - zvlášť tej eschatologickej. Ak bolo pre mňa niečo 

unavujúce a vyčerpávajúce, tak to bola práve „dezinformačná scéna kresťanov“ a ich boj za ich presvedčenia 

proti všetkým ostatným. Osobná komunikácia s nimi a snaha ukázať im na zmysel nášho poslania ako kresťa-

nov na tejto zemi s poukázaním na ovocie Ducha neviedla nikam. Aspoň taký je môj pocit. S niektorými som 

ukončil moje „online priateľstvo“ na sociálnych sieťach, ale to nič nemení na veci v tom, že hmatateľne zakú-

šame krutú realitu dôsledkov „vetrov učení“ - „uvedenie do bludu“ (Ef 4,14); oddeľovanie sa zo spoločenstva 

(Prís 18,1) a opúšťanie spoločenstva kresťanov (Hb 10,25). 

Verím, že POKORA je v tomto čase pre nás kľúčová. V prvej časti roka som sa preto v kázňach venoval tejto 

téme v sérii kázní Pokora v akcii. 

  

TÍM STARŠOVSTVA 

Veľkou oporou pre mňa a príkladom nasadenia sú pre mňa bratia Miro Mišinec, 

Tomáš Majer, Peťo Málach a Samo Antalík, s ktorými tvoríme tím starších zboru. 

Stretávame sa raz týždenne (okrem leta) na cca štyri hodiny. Strávili sme spolu 

dve víkendové stretnutia, kedy sme sa snažili hľadať Božie vedenie pre náš tím 

a pre zbor (5.-7. februára a 3.-5. septembra). V máji sme sa snažili v jednej sérii 

kázni pripomenúť našu víziu a hodnoty.  

Pomerne veľa sme sa venovali tomu aké vedenie je vhodné pre veľkosť a cha-

rakter nášho zboru a čo sú tie kľúčové veci, ktoré si vyžadujú zmenu alebo re-

konštrukciu. Inšpiráciou bol pre nás materiál od Timothy Kellera Vedenie zboru 

a jeho dynamika v závislosti na jeho vedení. Postupne aj v spolupráci so širším 

pastierskym tímom (ŠPT) sme sa snažili pomenovať realitu nášho zboru a zá-

kladné výzvy: Pomenovanie reality a pohľad do budúcnosti.  Z tejto diskusie sme 

sa asi najviac venovali potrebe reformy záväzku členstva v zbore. V takejto 

správe to popíšem v dvoch vetách, ale v skutočnosti je za tým veľa hodín rozho-

vorov, práce a modlitieb. V lete som v sérii kázni otvoril tému dôvera medzi 

nami a v novembri sme priniesli aj sériu kázní ohľadom záväzku členstva v zbore, 

ku ktorej sme pozvali aj brata Pavla Hanesa. Túto výzvu sme však tým zďaleka 

neukončili a budeme  na nej pokračovať aj budúci rok. 

Pomerne veľa času nám brali stále sa meniace podmienky stretávania a hľadanie takej alternatívy charakteru 

našich stretnutí, ktoré by čo najviac podporili naše reálne spoločenstvo, zdieľanie a modlitby. 

VÍZIA 

Chceme byť dynamickým 

nástrojom v Božích ru-

kách na zmenu životov 

ľudí, komunity a spoloč-

nosti na Slovensku a vo 

svete. 

HODNOTY 

1. Intimita s Bohom 

2. Láska k iným cez ak-

tívnu službu 

3. Božie slovo 

4. Komunita 

5. Spolupráca kresťanov 

https://bjbviera.sk/pokora-v-akcii/
https://bjbviera.sk/vizia-a-hodnoty-zboru/
https://drive.google.com/file/d/1jIWIhwlojOaZJgIYWG01Cbj6msHQIhFy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jIWIhwlojOaZJgIYWG01Cbj6msHQIhFy/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SJ8uR_LaD8c-iVUGDJpXD7kD-gqu3YfZg4C3JrFJIQw/edit?usp=sharing
https://bjbviera.sk/dovera/
https://bjbviera.sk/dovera/
https://bjbviera.sk/clenstvo-v-zbore/
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Koncom leta brat Tomáš Majer prijal vodcovskú pozíciu v misijnej organizácii, v ktorej pracuje. V dôsledku 

toho prerušil na dlhší čas svoje zapojenie v tíme staršovstva. To nás prinútilo na našej druhej víkendovke pra-

covať na tom, ako zefektívniť prácu staršovstva a ako doplniť náš tím. To sa stalo aj našou jedinou prioritou 

na posledný štvrťrok v tomto roku. Postupne sme oslovili siedmich bratov s touto výzvou modliť sa a zvážiť 

svoje kandidovanie do tímu staršovstva. Zatiaľ nám všetci povedali „nie“ s vyjadrením, že nám radi pomôžu 

s úlohami, ktoré im budeme vedieť delegovať. 

 

ŠIRŠÍ PASTIERSKY TÍM (ŠPT) 

Obrovskou pomocou pre staršovstvo je širší pastiersky tím, keďže si uvedomujeme, že nemáme čas dynami-

zovať, či doťahovať stanovené priority. O to viac teraz, keď sa aj tento náš tím  (verím, že len načas) zmenšil.   

Členmi ŠPT sú: Kveto Boltižiar, Danka Kovaľová, Braňo Križan, Darina Malá, Darina Pašková, Andrej Uhrin. 

Spolu sme mali dve dlhšie pracovné stretnutia s prespávačkou a venovali sme sa týmto agendám: 

- Skupinky v zbore Viera - tomuto sa zo ŠPT venovali Kveto Boltižiar, Braňo Križan a Darinka Malá. Ešte 

koncom minulého roka spravili obrovský prieskum záujmu o skupinku a prehľad fungujúcich skupiniek. 

Vzhľadom na veľkosť nášho zboru by bolo najvhodnejšie, keby každý mohol byť súčasťou menšej sku-

pinky.  

- Inšpiratívne bohoslužby - trochu sme popracovali na tom s Andrejom Uhrinom, Dankou Kovaľovou 

a Darinkou Paškovou. Ale potom prišla realita stále sa meniacich podmienok hromadného stretávania 

a staršovstvo muselo často meniť formát našich stretnutí. V tejto tretej vlne je to síce jednoduchšie 

v tom že máme COVID automat a vieme čo nás, v ktorej farbe čaká, ale predsa sa pokúšame o taký 

formát stretnutí, ktorý by umožnil spoločenstvo, čo najviac ľuďom, a tak sme pristúpili aj k dvom krat-

ším dopoludňajším zhromaždeniam. 

- Pomerne veľa času sme venovali pomenovaniu reality v našom zbore a potrebe reformy záväzku 

členstva - je to však podľa mňa stále nedotiahnutá agenda, na ktorej budeme pracovať naďalej. 

- Na druhej víkendovke sme veľa hovorili a hlavne sa modlili za potrebu doplnenia tímu staršovstva, 

ale aj tímu ŠPT. 

 

KURZ KAIROS 

V roku 2018 sa nečakane museli zo svojho pôsobenia v zahraničnej misii vrátiť Roman Lacho a Jozef Brenkus. 

Po čase hľadania Božieho vedenia spolu s Dannym Jonesom dospeli k tomu, že je čas na Slovensku budovať 

misijnú sieť. A tak sme sa začali stretávať, hovoriť o tom, pozývať do spolupráce ďalších misijne zmýšľajúcich 

kresťanov a postupne vzniká Slovenská misijná sieť - ako platforma, ktorej cieľom je pomáhať pripravovať ľudí 

na zahraničnú misiu a pomáhať cirkevným zborom ich vyslať. Už minulý rok sme chceli urobiť kurz Kairos, ale 

kvôli novej situácii s pandémiou sme od toho upustili. Tento rok sme sa však rozhodli ho uskutočniť prostred-

níctvom ZOOM-u. Kurz sa uskutočnil: prvá časť  11.-13. marca a druhá časť 18.-20. marca 2021 a z nášho zboru 

sa okrem mňa ešte zúčastnili: Miro Mišinec, Peťo Málach, Daniel Kaiser, Šimon Krajčí a Kveto Boltižiar. Tento 

kurz je skvelý nástroj, ako spoznať viac Božie srdce v kontexte celej Biblie a zároveň pomáha kresťanom na-

chádzať svoje miesto v Božom povolaní. Vychádza z materiálov, ktoré už desaťročia pomáhajú pripravovať 

kresťanov na misiu a bez preháňania môžeme povedať, že tento materiál zmenil zrejme v mnohom mnohé 

komunity na svete. Pre mňa bol tento kurz asi niečím duchovne najsilnejším, čo som tento rok mohol zažiť 

a som veľmi rád, že som sa mohol nasadiť v tom, aby sa uskutočnil. 

https://www.youtube.com/watch?v=FW8Hr2PajNs
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TÍM MANŽELSKEJ SLUŽBY 

Koncom roka 2020 som sa pokúsil oživiť tím manželskej služby: stretli 

sme sa spolu s Darinkou a Mirom Mišincovcami a Esterkou Jankovičo-

vou a rozhodli sme sa, že zmapujeme potreby manželských párov a na 

základe toho pripravíme konkrétne veci v tomto roku. Pripravili sme 

dotazník a oslovili všetky páry v zbore (78). Dostali sme odpovede od 

viac ako 50% z nich. Poskytli sme im prehľad manželských poradcov 

a koučov, ktorí sa manželskej službe venujú a podarilo sa nám zreali-

zovať dve akcie, o ktoré bol pomerne veľký záujem: 

1. ZOOM skupinka pre manželské páry s deťmi do troch rokov - 

podarilo sa mi zorganizovať sedem skupiniek s rôznymi hos-

ťami, ktorí priniesli kľúčové témy. Celú sériu nahrávok nájdete 

na tomto odkaze. 

2. Cyklus štyroch prednášok pre rodičov tínedžerov - prednáša-

júci: Martina Vagačová, Zoltán Mátyus, a Danny a Clara Jone-

sovci. Celú sériu prednášok nájdete na tomto odkaze.  

 

DORAST 

Ako minulý rok, tak aj teraz musím vyjadriť, že som nesmierne vďačný 

za dorastový tím, s ktorým som mal tú česť už tretí rok spolupracovať 

v službe dospievajúcim: Marcel Ozogány, Majka Šúryová, Peter 

a Mimka Thuránski, Lenka Pelechová, Peter Málach a Martin Jursa. Je 

to pre mňa veľkou výzvou (keď vidím potreby tejto generácie), ale aj 

veľkým požehnaním, keď zakúšame priateľstvá a požehnanie vo vzá-

jomnom doplnení sa v konkrétnej službe. 

 

Veľmi nás teší, že môžeme byť 
súčasťou služby pre dorasten-
cov. Keď sme prišli do Bratislavy, 
oslovil nás Mišo Kevický, či ne-
chceme slúžiť deťom. Keďže 
sme, ja aj Mimi mali k službe 
mladým blízko, oslovilo nás to. 
Od toho dňa sa naša služba roz-
víjala, no sme vďační, že z tejto 
služby berieme veľa aj my. Z po-
vzbudení, zážitkov, modlitieb, 
rozhovorov... Boh sa nám pro-
stredníctvom týchto vzácnych 
chvíľ ukazuje. Najviac si vážime 
a užívame čas na prespávač-
kách, víkendovkách a táboroch, 
kedy máme s deťmi veľmi silný 
a požehnaný čas a kedy vidíme, 
že naša snaha má zmysel. 

Peter Thuránsky 

Pre mňa bol jeden z najsilnejších 
momentov, keď po chválach pri 
výzve, či deti nemajú niekoho 
alebo niečo za, čo by sa chceli 
pomodliť, niekoho koho im Pán 
dáva na srdce, sa jeden z doras-
tencov odvážil povedať, že sa ho 
Duch Svätý silno dotýkal pri 
chválach a volal ho hlbšie ku 
vzťahu s Ním. Ten dorastenec sa 
rozhodol, že chce ísť za Pánom 
Ježišom bližšie a prosil nás 
o modlitbu. 

Alebo, keď sa dorastenci počas 
modlitebných chvíľ, modlia sami 
od seba a nemusíme ich vyvolá-
vať ako v škole :)  

Alebo, keď vidím nasadenie ses-
tier a bratov v našom tíme pre 
túto službu dorastencom.  

Majka Šúryová 

VEDÚCI DORASTU 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9SIIgp-I4_W2O9uCxD22uVt-59RyrxTc
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9SIIgp-I4_VqQQz3Lx39wEjdRoRwHbgs
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Ako som už spomínal, druhá vlna pandémie nás zatvorila viac-menej 

do online služby prostredníctvom aplikácie ZOOM. Ako tím sa stretá-

vame (okrem leta) raz týždenne na približne jednu-dve hodiny, má-

vame stretnutia dorastu v piatok večer a do leta sme robili trikrát me-

sačne počas zhromaždenia  aj skupinky pre chlapcov a dievčatá zvlášť. 

V lete sme zorganizovali dorastenecký tábor. 

 

Od septembra prešla staršia časť dorastencov (15 tínedžerov) do 

TeenZonu a my sme pridali k dorastu šesť detí zo skupiny starších or-

lov - takže v doraste teraz máme 20 detí a do novembra sme sa stre-

távali prezenčne v priestoroch klubu Kaspian v Petržalke. 

 

Jedna z najsilnejších spomienok 

na dorast v uplynulom roku pre 

mňa bolo - keď prišiel čas rozlú-

čiť sa s deckami, ktoré sme v do-

raste sprevádzali už dva roky. 

Keď sme spoločne robili rozlúč-

kovú akciu v lanovom parku na 

Kolibe aj s tými, čo odchádzali do 

TeenZone. 

Uvedomila som si, ako mi decká 

veľmi prirástli k srdcu, ako sme 

ich mohli vidieť rásť priamo pred 

našimi očami. Ako sme o nich zá-

pasili, aby sme ich ako také 

ovečky „pozháňali“ na zoomové 

dorasty a skupinky. Ako sme za 

všetko to úsilie potom dostali 

„odmenu“, keď sme ich počú-

vali, ako a čo prežívajú, ako vní-

majú Boha, a boli sme vďační za 

to, keď sa otvorili v individuál-

nych rozhovoroch. A potom mi 

bolo ľúto, že už „idú zasa ďalej“.  

A teraz časť skupiny ostala a pri-

šli nové vzácne deti. A my spo-

ločne za nich (ale aj za tých, čo 

už odišli) ďalej pred Pánom zá-

pasíme, aby ostávali pri Bohu, 

aby kráčali po Jeho cestách, lebo 

si navždy získali naše srdcia.   

Lenka Pelechová 

VEDÚCI DORASTU 
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PRE-TEEN PROGRAM 

Od leta som sa snažil dať dokopy nový tím ľudí, s ktorými by som urobil Pre-Teen program pre jedenásť- 

a dvanásťročné deti (starších Orlov). Po skúsenostiach z predchádzajúcich rokov môžem povedať, že nič lepšie 

a strategickejšie, ako tento program pre túto vekovú skupinu nepoznám. Navyše vidím, že je to naozaj kľúčové 

obdobie v ich živote, kedy sa ich ešte vieme ujať a pomôcť im zorientovať sa v búrke, ktorá s pubertou do ich 

života prichádza. A tiež sa snažím mobilizovať ďalších mladých ľudí, ktorí by boli ochotní slúžiť mladším tíne-

džerom. Dobrá správa je, že sme v novembri mohli tento program začať a máme za sebou prvé stretnutie. 

 

ZBOROVÉ PRIESTORY 

Tento rok majitelia priestorov na Trnavskej ceste 67 pristúpili ku komplexnej rekonštrukcii tejto budovy, takže 

sme sa ku koncu júna museli odtiaľ vysťahovať, nájsť priestory pre naskladnenie vecí a pre kanceláriu. Koncom 

septembra sme sťahovali kanceláriu a veci, ktoré sme používali na táboroch znova na nové miesto.  To všetko 

nám zobralo pomerne veľa času (hľadanie priestorov, rozhodovanie, sťahovanie, nájmy). 

Spomínam to však hlavne preto, aby som aj touto cestou vyjadril veľkú vďaku za našich administrátorov zboru 

Jarku a Mareka Antalíkovcov a za hospodára zboru Petra Pelecha. To najväčšie bremeno celej tejto agendy je 

na ich pleciach a aj vďaka nim máme miesto pre kanceláriu a stretnutia dorastu a TeenZonu. 

 

INÉ UDALOSTI A SLUŽBY V RÁMCI ZBORU 

• Požehnávania detí: Ela Kremská a Joel Szabo (20. júna)    

• Sobáš: 25. septembra si svoje áno povedali Nátan Paško a Debora Elijaš 

• Krst: 19. septembra boli na vyznanie svojej viery pokrstení Zuzana Jakabová, Nátan Paško a Laura Malá 

• Ukončené členstvo: svoje členstvo v zbore ukončili na vlastnú žiadosť Slavo a Lydka Kremská, Katarína 

Čukanová a Ester Jankovičová. Svoje členstvo pozastavil aj Milo Šuster. Počet členov je teraz 164. 

 

ZAPOJENIE V SLUŽBE BJB  

Aj tento rok som bol súčasťou tímu a odboru BJB Cesta obnovy Cesta obnovy (baptist.sk). Na našu výzvu na 

konferencii pre staršovstvá zborov BJB minulý rok v októbri zapojiť sa do tohto programu zareagovali tri zbory 

BJB na Slovensku a tento rok sme urobili pre staršovstvá týchto zborov dve menšie online konferencie a po-

máhali sme im zostaviť prípravné tímy cesty obnovy v ich zboroch. Pre mňa osobne to znamená pomáhať 

zboru BJB v Poprade. Žiaľ kvôli tretej vlne koronavírusu sme museli pripravované zborové konferencie Veritas 

v týchto zboroch presunúť na budúci rok, kedy to budeme môcť urobiť prezenčne. 

 

KRESŤANIA V MESTE (KvM) 

Aj v tomto roku som inicioval stretnutia pastorov rôznych zborov a spoločenstiev v Bratislave: raz mesačne 

sme mohli  byť obohatení vzájomným spoločenstvom a zdieľaním. O  všetkom, čo robíme ako kresťania 

v meste si môžete viac prečítať na stránke https://www.krestaniavmeste.sk/  Momentálne je to predovšet-

kým varenie a výdaj jedla pre bezdomovcov, ale aj zbierka potravín do potravinovej výdajne na Ambroseho 6. 

https://cestaobnovy.baptist.sk/
https://www.krestaniavmeste.sk/
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Do oblasti mojich aktivít v rámci nášho mesta zaraďujem aj modlitebnú miestnosť Elaion, ktorú sme otvorili 

v novembri 2019. Stále je plne k dispozícii každému, kto hľadá takéto miesto pre osobnú, či skupinovú mod-

litbu: https://elaionhouse.org/.  

Do tejto oblasti patria aj pravidelné modlitby „na hrade“, ktoré fungujú hlavne na platforme ZOOM každú 

nedeľu 16.00-17.00, na ktorých sa modlíme za našu krajinu. 

 

SLUŽBA V RÁMCI SLOVENSKA 

Túto službu vykonávam síce vo svojom voľnom čase, ale tiež úzko súvisí s mojou službou kazateľa.  

1. Centrum Timothy Worship je škola nielen pre ľudí, ktorí slúžia vo chválach, ale prvýkrát sa snažíme 

spojiť a spolu trénovať nielen chváličov, ale aj modlitebníkov, evanjelistov a ľudí s prorockými darmi. 

Škola pozostáva z desiatich víkendových stretnutí počas roka. Keďže sme však nemohli začať pre-

zenčne robili sme tzv. nulté ZOOM konferencie. Spolu s Milicou Križanovou slúžime ľuďom, ktorí sa 

prihlásili na modlitebný seminár. Viac sa dozviete tu: https://www.twc.sk/   

2. Modlitebná sieť - do nej patrí iniciatíva Modlitby 24-7, ktorá iniciovala spoločné modlitebné kampane 

na Slovensku: https://www.modlitby24-7.net/ Tento rok sme spolu organizovali niekoľko ZOOM stret-

nutí rôznych modlitebných vedúcich na Slovensku s názvom Hodina online, na ktorých sme týchto ľudí 

jednak sieťovali (zoznámili sa a vzájomne inšpirovali), ale hlavne sme sa spolu modlili za aktuálne po-

treby v našej krajine. 

3. Campfest sa tento rok konal v rámci dvoch predĺžených víkendov, keďže bola obmedzená kapacita na 

hromadných podujatiach. Ja som sa zúčastnil a slúžil na tom prvom 29. júla - 1. augusta. Viac 

o Campfeste sa dozviete tu: https://www.campfest.sk/o-campfeste/  

Michal Kevický [späť na OBSAH] 

 

KAZATEĽ MIROSLAV MIŠINEC 

 

ROK 2021 sa, podobne ako rok 2020, niesol v turbulencii zmien ako aj nového prístupu k dobe, ktorá je taká 

premenlivá a nestála.  

Zrejme to, čo sa nedá opomenúť na jednej strane je skutočnosť, že mnohé zmeny prichádzali až príliš rýchlo 

vďaka pandémii, ktorá nás uvádzala do mnohých nepredvídaných skutočností ako napríklad: 

- zostali sme doma a zrazu boli so svojou rodinou... nie som naivný a viem, že pre niektorých to možno 

bol očistec; 

- chýbajú nám pozitívne správy, čokoľvek, na čo by sa dalo tešiť, lebo každý plán je príliš odvážny a ko-

ronavírus ho kedykoľvek zhatí; 

- mnohí upadli do stavu podivnej letargie - život má veľa otáznikov a žiadne pevné body; 

- ľudia sú vystrašení zo smrti viac, ako inokedy a boja sa jej - zvlášť po neustálom mediálnom masírovaní.  

Na druhej strane... 

- si mnohé rodiny zrazu na seba našli čas... hrali sa s deťmi, spolu sa učili, chodili do prírody, varili, piekli, 

šili, cvičili; 

https://elaionhouse.org/
https://www.twc.sk/
https://www.modlitby24-7.net/
https://www.campfest.sk/o-campfeste/
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- nám toto obdobie dáva možnosť pozastaviť sa v ubehanom živote a prehodnotiť priority, napr. Akú 

hodnotu má ľudský život? Akú hodnotu má život človeka, ktorý vám je najbližší, alebo rovno váš život? 

- sa tešíme z maličkostí a bežných vecí, vieme mať radosť z ľudí; 

- a asi to najdôležitejšie pripomenutie pre kazateľa, že nič nemáme v rukách, a môžeme sa upokojiť 

v starej pravde, že Ježiš Kristus zostáva za každých okolností Pánom cirkvi, ako tomu bolo vždy v jej 

dejinách!  

 

ZBOR VIERA 

V tejto klíme sa nachádza aj naše cirkevné spoločenstvo. Do roku 2021 sme vstúpili s celoplošným 

„lockdownom“ čím sme boli nútení prejsť s našimi cirkevnými aktivitami do virtuálneho priestoru. Vďaka 

Bohu aj za túto možnosť! Samozrejme, že si to vyžiadalo viac kreativity a aj času pre nás kazateľov v zmysle 

prípravy a nahrávania kázní, zapájania ľudí do zborových „zoomových“ stretnutí napriek tomu, že to pre väč-

šinu z nás bolo úplne neprirodzené, ale mohli sme spolu spievať chvály, spoločne sa zdieľať a tiež modliť v tzv. 

break roomoch.  

Skutočnosť stretávania sa vo virtuálnom svete nám však priniesla aj niektoré dôsledky, z ktorých sme zase 

radosť nemali, ako napr. že niektorí ľudia sa nám do týchto aktivít nezapájali vôbec alebo že po skončení 

obmedzení sa nám neukázali ani osobne na stretnutiach cirkevného zboru, čo si zase žiadalo častejšie kontak-

tovanie telefonicky. 

Takto sme prešli celú jar až kým obmedzenia neboli začiatkom júna uvoľnené a konečne sme sa mohli začať 

stretávať prezenčne. Ako som už spomínal, pre niektorých ľudí uvoľnenie opatrení automaticky neznamenalo 

„vrátiť sa do normálu“ teda do osobných stretávaní, čo nás ako staršovstvo viedlo k rozhodnutiu zriadiť video 

službu (streamovací tím), aby sa nedeľné stretávanie zboru mohlo dostať aj k tým ľuďom, ktorí to osobne 

nemohli zažiť. V tomto režime sa išlo aj do letného obdobia a fungujeme v ňom dodnes.  

Po uvoľnení protipandemických opatrení sa nám podarilo zorganizovať zborový deň v Bernolákove kde ľudia 

mohli byť aj neformálne spolu, čo si aj pochvaľovali😊 a preto sme túto akciu zopakovali aj v septembri. Na 

týchto stretnutiach sa nám trochu viac podarilo prinášať víziu a smerovanie zboru ako aj rozmýšľať nad bu-

dúcnosťou našich zborových priestorov, keďže v júni prišla ďalšia zmena v podobe rekonštrukcie budovy, 

v ktorej sme mali naše kancelárske priestory ako aj miesto na stretávanie dorastu, TeenZone a Fusion. Na 

konci júna sme sa museli vysťahovať a hľadať náhradu.  

Popri hľadaní trvalejších priestorov pre naše spoločenstvo sa nám v lete podarilo zorganizovať tábory: Fusion 

camp v Modre-Harmónii, dorastenecký tábor, TeenZone camp pri Kľaku, a tiež zborový pracovný tábor s prak-

tickou pomocou miestnym kresťanom v Kráľovej Lehote za čo sme všetkým zúčastneným, ale najmä nášmu 

Bohu veľmi vďační.  

Jeseň nás znovu kvôli nízkej zaočkovanosti obyvateľstva presúvala cez rôzne farby COVID automatu, čo spô-

sobilo, že sme od októbra znovu museli prispôsobovať aj stretávania sa na spoločných zhromaždeniach. Kvôli 

obmedzeniam sme začali robiť dve stretnutia zboru v nedeľu namiesto pôvodného jedného. 

 

ZBOROVÉ ZLOŽKY ako staršovstvo, TeenZone (TZ), vysokoškoláci a mladí pracujúci, skupinky, dorast a iné 

viac-menej väčšinu času žili svojimi virtuálnymi stretávaniami a neskôr aj prezenčne. Museli sme vystúpiť zo 

svojej komfortnej zóny a bez ohľadu na to, koľko obmedzení sme museli zniesť, dovolím si tvrdiť, že v niekto-
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rých ľuďoch sa prebudil pocit zodpovednosti a spolupatričnosti čo sme zažili napr. v TZ tíme či v novom stre-

amovacom tíme, ale aby sa povedalo aj „B“ Fusion aj BSG (Bratislava spieva gospel) išli kvôli pandémii do 

útlmu.  

Staršovstvo v tomto roku zviedlo svoj zápas najmä v tvorbe smerovania zboru, pričom sme zápasili nielen 

s neustále sa meniacimi podmienkami v spoločnosti ale aj vyťaženosťou či preťaženosťou starších respektíve 

ich dočasnou absenciou.  

Služba TeenZone mladým pokračovala stretnutiami najmä vďaka nasadeniu ľudí v tíme, za čo som osobne 

vďačný Tamarke Uhrinovej, Mari Dobovej, Slávke Váňovej aj Tonovi Lasslovi, ktorí najmä v dobe obmedzení 

prevzali na seba tvorbu programov pre TeenZone.  

Rozhodne nechcem opomenúť nasadenie Peťa Pelecha ako nového hospodára zboru, ktorý prevzal túto 

agendu po odchode Vlada Bocka a ktorý ju vykonáva nad očakávanie a veľmi profesionálne.  

Spomeniem ešte nasadenie Mira Paška a ranných modlitieb, ktoré mne osobne prinášajú vzpruhu a radosť, 

keď sa ľud Boží spolu pravidelne modlí. Za vernosť týchto modlitebníkov som veľmi vďačný. 

 

OSTATNÉ 

S niekoľkými mladými sme odišli na tri dni pomôcť do Račkovej doliny vytvoriť podklad pre futbalové ihrisko, 

s niektorými sme potom spoločne absolvovali aj dvojdňový misijný kurz Kairos v spolupráci s organizáciou Sieť 

Slovensko. Po odchode z Trnavskej sa nám po letnom pobyte v kancelárii v Martindome podarilo dlhodobejšie 

usadiť v bývalých priestoroch Rádia TWR. Cez leto sa nám podarilo absolvovať niekoľko sobášov, požehnáva-

nie aj krst😊. 

Ako kazatelia sme sa snažili pravidelne zúčastňovať stretnutí pastorov v rámci platformy Kresťania v meste 

(KvM) a tiež stretnutí s kazateľmi BJB v našej oblasti. V zbore sme prešli niekoľko sérií kázní na tieto témy: 

duchovné disciplíny, dôvera, členstvo, smerovanie zboru/vízia. 

Okrem toho som mal privilégium pravidelnejšie sa venovať/koučovať viacerých ľudí zo zboru, ako aj mimo 

neho, a zúčastňovať na niektorých skupinkách. 

 

ZHODNOTENIE 

Verím, že mnohé veci sme s Božou pomocou robili dobre a darí sa nám v nich pokračovať. Vidím, že nám Boh 

dáva ľudí, ktorí stoja vo svojom povolaní Bohom pevne a sú Mu verní, čo je moja obrovská radosť.  

Uvedomujem si, že pandémia nám dala množstvo príležitostí byť ohľaduplní, aktívni a robiť niečo pre suse-

dov, kamarátov, ale aj úplne neznámych ľudí. V spoločnosti však naďalej silnejú tlaky, ktoré ľudí nespájajú, čo 

sa prenáša aj do nášho spoločenstva, kde sa žiaľ neraz zmazávajú rozdiely medzi ľuďmi žijúcimi bez Boha 

a medzi tými, ktorí by Boha a Jeho hodnoty mali jasne reprezentovať.  

Stojíme vo výzvach: Ako žiť cirkev, keď tu máme ľudí, čo nedeľné bohoslužby navštevovali, a teraz si od ich 

účasti si odvykajú, nehovoriac o tých, čo sa dávno stiahli do svojho náboženského súkromia. Ako reálne bu-

dovať spoločenstvo, keď sme sa pri bohoslužbách museli presunúť z roviny reálnej do virtuálnej? Ako povzbu-

diť či vyburcovať k väčšej odovzdanosti či službe pre Božie kráľovstvo, keď vidíme okolo seba toľkých ľudí 

vyčerpaných, sklamaných či v letargii? Počúvame kázne, navštevujeme konferencie, sedíme na seminároch - 

a vôbec si neprivlastňujeme silu a vážnosť nášho povolania či správcovstva. Toto sú len niektoré otázky, ktoré 

si aj sám kladiem s očakávaním na Boha, že sa k nám prizná. 
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Zrejme jedno z podstatných uvedomení si posledných dní je pravda, že náš život sa môže zmeniť zo dňa na 

deň a preto je viac než inokedy potrebné žiť v prítomnosti a byť v nej svetlom. Silne mi tu rezonujú slová 

apoštola Pavla: Žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní, vo všetkej pokore, nežnosti a tr-

pezlivosti, znášajte sa vospolok v láske a usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja (Efezanom 

4,1-3). 

Žite hodne povolania, ktorým ste boli 

povolaní... Boli sme stvorení preto, aby 

sme žili v osobnom vzťahu s Bohom 

a aby sme sa starali o všetko ostatné 

Božie stvorenie. Poznanie Jeho nám pri-

náša čisté svedomie. Dáva nám v živote 

cieľ, moc a silu, život a pokoj, istotu, na-

plnenie. Pomáha nám v našich slabos-

tiach. Dáva nám bezpečie. Dáva nám 

slobodu. Želal by som si, aby toto boli v prvom rade záležitosti a hodnoty, ktoré by nás usmerňovali uprostred 

týchto neistých dní a rozhodli sme sa žiť autentické kresťanstvo. K tomu nám Boh pomáhaj! 

Miroslav Mišinec [späť na OBSAH] 

 

ADMINISTRÁTOR ZBORU  

 

Onedlho budeme mať za sebou ĎALŠÍ NETRADIČNÝ ROK. Spoločné nedeľné stretnutia zboru sa dlhú dobu 

odohrávali cez ZOOM. Väčšinu z nich sme administrovali, veľakrát aj za pomoci iných dobrovoľníkov, za čo im 

veľmi ďakujeme. Ako obvykle sme zastrešili bežné a potrebné administratívne úkony, ktoré spadajú pod našu 

zodpovednosť. Snažili sme sa čo najlepšie spracúvať aj nové úlohy v podobe rôznych prieskumov, hlavne ohľa-

dom nehnuteľností na prenájom či predaj. Na týchto úlohách sme spolupracovali so staršovstvom a hospo-

dárom zboru, niektorí z nich absolvovali vo svojom voľnom čase viacero obhliadok rôznych objektov. 

  

ZBOROVÝ DEŇ  

Zborové dni boli v tomto roku dva - 20. júna a 19. septembra a obidva sa konali v areáli BJB Bernolákovo. Boli 

sme radi, že sme mali ako zbor možnosť zažiť spoločenstvo zoči-voči, keďže iných príležitostí bolo tak po-

skromne. Snažili sme sa zabezpečiť všetko potrebné pre to, aby ste sa vy, účastníci, mohli cítiť dobre a mať 

všetkého dostatok. Ďakujeme všetkým za koláčiky, ovocie, slané, či čokoľvek ste so sebou priniesli na to, aby 

ste pohostili ostatných.  

 

SŤAHOVANIE TRNAVSKEJ  

Veľkú časť našej práce nám uplynulý rok zabralo sťahovanie 

z priestorov na Trnavskej. Vlastník sa rozhodol v celej budove 

vykonať komplexnú rekonštrukciu, ktorá v priebehu realizácie 

ešte narástla. K pôvodnej výmene okien, vonkajšieho plášťa, 

Žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli po-

volaní, vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti, 

znášajte sa vospolok v láske a usilujte sa zachovávať 

jednotu ducha vo zväzku pokoja (Efezanom 4,1-3). 
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elektroinštalácie, kúrenia a inštalácii klimatizácie sa pridalo kompletné odstránenie priečok a výmena betó-

nových poterov. Z celej budovy zostal prakticky len holý skelet. 

 

Aj preto sa termín ukončenia rekonštrukcie už niekoľko-

krát posúval a momentálne je plán návratu 1. apríl 2022. 

Našou úlohou bolo jednak v spolupráci s hospodárom 

Petrom Pelechom nájsť dočasné priestory, kam sa presťa-

hujeme, a jednak sa pripraviť na vysťahovanie. Naše zbo-

rové priestory mi tak trochu pripomínajú ženskú kabelku 

- nezáleží na tom, aká veľká je, vždy bude plná. Za nece-

lých sedem rokov nášho pobytu na Trnavskej sa výrazne 

rozšíril zborový majetok, počnúc knihami, cez vybavenia 

zvukárov, tanečnej služby, Fusionu, Cesty muža, až po 

gauče, kreslá a iný nábytok. To všetko bolo treba pretrie-

diť a pripraviť na presťahovanie. 

Kanceláriu sme presťahovali do Martindomu na Rožňav-

skej, neskôr na Banšelovu do domčeka, v ktorom začínalo 

Rádio TWR. Väčšinu vecí sme premiestnili do garáže (18 

m2, výška 2,2 m), ktorú sme zaplnili od podlahy až po 

strop na celej ploche. Fanúšikovia hry Tetris, si prišli na 

svoje. Napriek tomu sme ešte veľa vecí museli rozdeliť po 

rodinách a iných miestach.  

Na Banšelovej máme momentálne okrem kancelárie aj 

menší sklad a zasadačku, ktorá je k dispozícii napr. na 

stretnutia skupiniek. Ak nie je práve lockdown, mládež sa 

stretáva v Martindome, dorast v klube Kaspian a chváliči 

majú možnosť cvičiť na Cablkovej. 

Ďakujeme všetkým ochotným pomocníkom pri sťahovaní, 

a najmä Pánu Bohu, ktorý sa postaral o riešenie každej si-

tuácie, ktorá neprebiehala podľa plánu. 

 

ZBOROVÝ TÁBOR 

Tento rok mal tábor pracovno-rodinný charakter a konal 

sa opäť na konci augusta. Zmenili sme lokalitu a rozhodli 

PROJEKT BRATISLAVA 
SPIEVA GOSPEL (BSG) 

Tak ako v roku 2020 ani tento rok 

nebolo možné zorganizovať pro-

jekt BSG, opäť kvôli pandemickej 

situácii. Napísali sme viacero pro-

jektov (keď sme ešte nevedeli aká 

bude situácia), podarilo sa nám 

získať grant z Bratislavského sa-

mosprávneho kraja na kultúru, 

ktorý sme žiaľ museli vrátiť.  

Vďaka Bohu za grant z USA, ktorý 

sme si mohli nechať a darcovská 

organizácia nám posunula termín 

na report až na jar 2022. Máme 

predbežne prisľúbenú poslednú 

finančnú podporu od nich a tak 

máme na BSG účte základ na ďalší 

ročník. 

Náš tím sa zhodol na tom, že vy-

skúšame zrealizovať niečo trochu 

odlišné od bežného BSG, ktoré ľu-

dia poznajú. Ale veríme, že aj toto 

si Pán Boh použije na svoju slávu. 

Môžeme sa za to už teraz modliť 

a veríme, že čoskoro, v roku 2022, 

vám budeme vedieť komunikovať 

viac o našich snoch a plánoch na 

nový rok. 
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sa prakticky pomôcť na Ranči v Kráľovej Lehote. Toto miesto je misijným centrom, kde sa každý rok koná 

známy kresťanský hudobný festival Campfest. Našou túžbou bolo pomôcť a zároveň byť spolu, keďže tento 

rok sme na to veľa príležitostí kvôli pandemickej situácii nemali.  

Hosťami tábora boli manželia Clara a Danny Jonesovci, ktorí nám slúžili večernými témami a osobnými rozho-

vormi. Ich témy boli orientované hlavne pre manželské páry. 

Na Ranči mali pre dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli manuálne pomôcť, pripravené viaceré stanovištia. Všetko 

výborne nachystané, od inštrukcií až po materiál. Náš zbor tak mohol prakticky pomôcť s kladením novej pa-

lubovky v dome, ktorý slúži ako domov pre dobrovoľníkov Ranča. Ďalej s likvidáciou starých betónových zni-

čených schodov a vybudovaním nových aj s chodníkom do domu. Tiež s čistením a natieraním okien, uprato-

vaním a rúbaním množstva dreva na dvore, novým náterom na unimobunke, či demolačnými prácami okolo 

plotu. Vidieť medzi dospelými slúžiť aj ich deti bolo veľmi povzbudzujúce. Všetky plánované práce sa podarilo 

dotiahnuť do úspešného konca vďaka obetavým dušiam, ktoré do toho vložili veľký kus seba. Pracovníci Ranča 

boli veľmi vďační, prekvapení z množstva šikovných ľudí a povzbudili nás svedectvami o dome (na ktorom sa 

pracovalo) a ľuďoch, ktorí v ňom žijú, a tak nám naša práca dávala ešte väčší zmysel.  

Na zborový tábor prišlo 130 ľudí, z toho 52 pomáhalo pri dobrovoľníckych prácach. Viac fotiek nájdete TU. 

 

POĎAKOVANIE 

Sme veľmi vďační Pánu Bohu... za všetko. Sme vďační našim deťom, že nám v mnohom pri tejto práci pomá-

hajú a sme veľmi vďační aj vám všetkým. Za každé milé slovo, objatie, povzbudenie a pomoc. Veľmi si to vá-

žime. 

Jarka a Marek Antalíkovci [späť na OBSAH]  

https://bjbviera.sk/zborovy-tabor-2021/
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BESIEDKA 

 

PRVÝ POLROK V ZNAMENÍ VIDEA 

Od januára do mája sa vzhľadom k situácii 

v spoločnosti besiedky nekonali. Nedeľné 

zhromaždenia prebiehali online. Po čase sa 

k online zhromaždeniam pre dospelých pri-

dalo aj detské okienko. Ďakujeme Jarke 

Krajčíovej, ktorá tieto videá s biblickou lek-

ciou pre deti pripravovala. Boli skvelé, de-

ťom sa páčili. Dokonca sa deti sami stali ich 

súčasťou, keď vo videách účinkovali.  

Od júna, keď sme sa už aj v spoločenstve 

mohli stretávať, sa začali konať aj besiedky. 

V júni sme mali štyrikrát besiedku, vždy však iba jednu skupinu detí, keďže ich chodilo máličko - pravidelne 

okolo sedem až deväť detí.  

 

LETNÉ TÁBORY 

Počas letných prázdnin sme besiedky neorganizovali. Spoločne sme však s niekoľkými učiteľmi a rodičmi pri-

pravili detskú službu na zborový tábor, ktorý sa konal v Kráľovej Lehote na konci augusta.  

Slúžili sme cca 20 deťom vo veku od 4 do 11 rokov, teda škôlka až 1. stupeň základnej školy.  

Mali sme chvály, vyučovanie, spoločné hry. Okrem toho sme si každý deň niečo pekné spolu vyrábali. Témou 

táborových besiedok bola „Kniha bez slov“. Cieľom bolo vysvetliť našim deťom na základe knihy bez slov pod-

statu evanjelia a takisto ich naučiť, ako na základe tejto knihy povedať evanjelium iným ľuďom. 
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Okrem nášho zborového tábora sme veľmi vďační aj za iné kresťanské tábory, na ktorých sa mohli naše deti 

z Viery zúčastniť, počuť Božie Slovo, zažiť Jeho lásku a dotyk. Za všetky spomeniem tábory Detskej misie a Tá-

bor Levítov, na ktorých sa okrem detí zúčastnilo aj viacero ľudí z nášho zboru ako vedúci, či zdravotníci.  

 

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 

Od septembra opäť funguje detská služba, aj keď detí chodí dosť málo. Mávame väčšinou dve skupiny - pre 

predškolákov a pre školákov. Týždenne nám chodí dokopy okolo desať detí, niekedy viac. Učiteľov je tiež me-

nej, aj keď sa tešíme, že dostávame od slúžiacich pozitívnu spätnú väzbu. Ak by si sa rada zapojila (rád zapojil) 

do detskej služby aj ty, prosím kontaktuj nás. 

 

POĎAKOVANIE 

Radi by sme týmto poďakovali všetkým, ktorí sa do detskej služby zapájate. Ste skvelí a deti vás majú veľmi 

rady. Ďakujeme, že ste súčasťou budovania Božieho kráľovstva. Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho milosť, za Jeho 

vedenie aj v službe a tiež za to, že sa detí dotýka a že Mu na nich záleží. 

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

 

TEEN-Z-ONE 

 

ZMENY 

Počas uplynulého roka sa v Teen-Z-one udialo viacero zmien: okrem 

iného zmeny z piatkových ZOOM-ov na piatkové offline stretnutia, 

potom na stretnutia v soboty na Súľovskej, znova na piatky na inom 

mieste a aktuálne sa stretávame na ZOOM-e. Okrem piatku sa s na-

šimi mládežníkmi stretávame aj na skupinkách a občas aj na aktivitách 

v iné dni ako piatok.  
Teen-Z-one je skupina mladých 

ľudí vo veku od 14 do 20 rokov. 

Snažíme sa tvoriť priestor, kde 

sa môžu mladí cítiť ako doma 

a sú povzbudzovaní rásť vo 

vzťahu s Bohom, ako aj v priateľ-

stvách medzi sebou. Každý týž-

deň sa stretávame buď online na 

ZOOM-e alebo „offline“ na rôz-

nych miestach.  

ČO JE TEEN-Z-ONE? 
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LETO A SEPTEMBER 

Aj tento rok sa nám podarilo zorganizovať letný tábor, tentokrát v krásnej prírode Ostrého Grúňa. Sme veľmi 

vďační za to, že sa tábora mohlo zúčastniť takmer 70 ľudí. Témou tábora bolo (ne)dokonalý a celý týždeň sme 

sa rozprávali o nedokonalých ľuďoch z Biblie a o nedokonalostiach, ktoré máme my všetci. Tábor sme ukončili 

témou o jedinom dokonalom, Ježišovi a po poslednej téme sme mali tzv. labyrint. Každý mládežník dostal „list 

od Boha“ a mohol sa sám nad ním zamýšľať, ísť sa rozprávať a modliť s vedúcimi alebo aj prijať Večeru Pánovu. 

Okrem tém sme na tábore robili veľa spoločných aktivít a hier, mali sme survival (celodennú túru s úlohami), 

diskutovali sme spolu o témach a mali sme spoločný čas chvál a modlitieb.  

Počnúc táborom sme na Teen-Z-one prijali viacerých starších dorastencov, ktorí sú skvelým oživením našej 

veľkej a rôznorodej skupiny. 

Súčasťou leta bolo pre teenzoňákov aj každoročný výlet do Tatier. Viacerí naši mládežníci sa zúčastnili aj tá-

bora Fusion, Tábora Levítov či zborového tábora, pričom na táboroch často aj pomáhali.  
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V septembri sa nám podarilo aj s dorastom zorganizovať víkendovku v Lučenci, kde sme mohli tráviť čas aj 

s inou mládežou a tiež sme mali spoločnú grilovačku v Bernolákove. Okrem toho sa pod vedením Dávida Š. 

mohol usporiadať už druhý ročník turnaja v spikeballe, čo je jeden z obľúbených športov našich mládežníkov. 

 

SKUPINKY, TÍM VEDÚCICH 

Sme vďační, že za tento uplynulý rok v Teen-Z-one existovalo niekoľko skupiniek, kde môžeme v menšom 

počte študovať Bibliu alebo nejaké materiály. Zo začiatku roka v mládeži fungovala aj tzv. Bible study, kde sme 

preberali napríklad knihu Daniela.  

Ako mládežnícky tím sa pravidelne stretávame a máme nielen organizačné stretnutia, ale aj také, na ktorých 

snívame, rozprávame sa o našom chodení s Bohom a modlíme sa. V septembri sme si tiež našli čas na tímbuil-

ding, kde sme viac rozmýšľali nad víziou Teen-Z-one a modlili sme sa za našu mládež. Sme vďační za možnosť 

slúžiť mladým, aj za to, že môžeme vidieť Boha neprestajne konať. Tento rok nás v tíme pôsobilo (s menšími 

zmenami) deväť a to Miro M., Peťo M., Tono L., Dávid Š., Timo M., Slávka V., Zuzka B.-P., Mari D. a Tami U. 

 

Ďakujeme za vaše modlitby a vašu podporu :) 

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

 

 

CHVÁLOSPEVOVÝ TÍM 

 

ROK 2021 bol rokom výzvy pre nás všetkých. Nielen pre chváličov, ale aj pre ľudí. Uprostred neistých okol-

ností a diania vo svete sme sa snažili priniesť Bohu chválu, za ten najväčší dar ktorý nám dal, za Ježiša Krista. 

Napriek rôznym okolnostiam a výzvam, vďaka Božej milosti sa podarilo službu chvál v zbore zabezpečiť. Veľká 

vďaka patrí Danke Kovaľovej, Zuzke Petrovičovej-Bystrickej, Milici Križanovej, Miriam Kaiserovej a rodine Ma-

lých, ktorí verne a dôsledne premodlili, nacvičovali a viedli naše nedeľné chvály, či už formou nahrávok, na 

zhromaždeniach s obmedzeniami alebo v normálnom režime. Bohu patrí všetka vďaka a sláva za to, že nám 

dal milosť Ho poznať a ísť s Ním. 

Andrej Uhrin [späť na OBSAH] 
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ZVUKÁRSKY TÍM 

 

V ROKU 2020/2021 tak ako všetko ostatné aj službu zvukárskeho tímu ovplyvnilo ochorenie COVID-19. Na 

jednej strane to znamenalo menej zvučenia zhromaždení pre tím, na druhej strane sme sa zúčastňovali na-

hrávaní kázní. Istý čas sme spolu so zvukovým záznamom nahrávali aj videá, ktoré sa potom publikovali na 

našom YouTube kanáli.  

Z veľkých akcií, ktoré sú pre nás zaujímavou zmenou nad našu týždennú rutinu, sme kvôli pandemickej situácii 

nerobili žiadne. Týmito veľkými akciami je veľkonočné zhromaždenie bratislavských zborov, koncert Brati-

slava spieva gospel (BSG) a mládežnícka konferencia BJB. 

Špecifikom zvukárskej služby je, že je neviditeľná. Keď všetko dobre funguje tak si to nikto neuvedomí. Naším 

cieľom je dosahovať túto neviditeľnosť a poskytnúť vždy najvyššiu možnú kvalitu zvuku. Pri príprave videa 

nahrávame a spracúvame zvuk separátne. Dosahujeme tak vyššiu kvalitu zvuku, ako pri nahrávaní vstavaným 

mikrofónom z mobilu alebo kamery.   

Pri ozvučení zhromaždenia, ktoré sa súčasne prenáša aj v živom vysielaní, riešime výzvu, ako namixovať zvuk, 

aby dobre znel v sále a súčasne aj v live streame. Hľadáme optimálne vyváženie medzi nástrojmi, aby bol 

zreteľný spev a správna hlasitosť.  Je rozdiel, keď ľudia počúvajú zhromaždenie na mobiloch, televízoroch 

alebo naživo v sále. Budeme radi, ak nám dáte spätnú väzbu, aby sme pre všetkých vedeli namixovať čo naj-

lepší zvuk.  

Zo zhromaždenia sa nahrávajú chvály a kázeň. Tieto sa potom upravujú a sú k dispozícii k v našom zvukovom 

archíve. Každá jedna nedeľa, 52-krát do roka.  

Kvôli zmene legislatívy sme museli riešiť výmenu bezdrôtových mikrofónov a odposluchov. Dúfame že naše 

staré stále funkčne zariadenia budú môcť ešte poslúžiť na Ukrajine. 

V našom tíme je celkom sedem ľudí, z toho štyria stoja za mixom a zvyšok pomáha pri rozkladaní a balení 

aparatúry. Práca v zvukárskom tíme je náročná technicky aj fyzicky. Deň pred zhromaždením musíme roz-

miestniť kopu ťažkého materiálu, naťahať desiatky metrov káblov a potom po zhromaždení všetko znovu 

spratať. Túto službu dokážeme robiť jedine s Božou pomocou.  

Aby naša služba mohla naďalej pokračovať, radi by sme náš tím posilnili o ďalších dvoch zvukárov, ktorí sa 

po čase budú môcť postaviť za mixážny pult. 

za tím zvukárov Peter Štefek [späť na OBSAH] 

 

VIDEO SLUŽBA A LIVE STREAM 

 

 

Požiadavka na sformovanie služby live streamu automaticky vyplynula zo skutočnosti, že nám kvôli pandémii 

nebolo umožnené sa v nedeľu osobne stretávať. Formovanie takejto skupiny služobníkov nebolo jednoduché, 
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kvôli špecifikácii danej služby, ale vďaka bratom Martinovi Stančíkovi 

a Kamilovi Polnerovi, ktorí pomohli oboznámiť našich mladších adep-

tov, ako obsluhovať kameru, ako aj Samovi Stančíkovi, ktorý „zasvätil“ 

ľudí do samotného prenosu záznamu, t. j. stremovania, sa nám poda-

rilo túto službu sprevádzkovať.  

Tiež som zvlášť povzbudený otvorenosťou Jančiho Karabu, ktorý si 

celý tento projekt vzal „pod svoje krídla“ ako aj za jeho nasadenie 

a vernosť v riadení a usmerňovaní prenosového tímu. Tiež ďakujeme 

aj Viktorovi Štrbovi. Je skvelé, že v tejto službe našli uplatnenie aj naši 

teenzoňáci (Šimon Krajčí a Dančo Kaiser) a sme veľmi vďační, že aj 

práve takýmto spôsobom môžu prinášať požehnanie do životov mno-

hých ľudí.  

Napriek tomu, že je to jedna z najmladších služieb v našom spoločen-

stve, vidíme v pokračujúcom boji s pandémiou, že túto službu čaká 

ešte rozkvet a že má potenciál osloviť oveľa väčšiu škálu divákov, ako 

len platformu nášho zboru Viera. Dostávame pozitívne  ohlasy, že nás 

ľudia sledujú nielen v rámci Slovenska, ale aj napr. na Ukrajine či 

v Nórsku😊.  

Preto verím, že je tu na mieste aj výzva pre všetkých, ktorí by mali vzťah k takémuto druhu služby, že by sa 

k nám pridali a neváhali kontaktovať Janka Karabu alebo Miroslava Mišinca. Potreba je veľká - pridajte sa 

k nám, aby evanjelium mohlo znieť do všetkých kútov sveta! 

Nech je aj skrze túto službu náš Boh oslávený! 

Miroslav Mišinec [späť na OBSAH] 

 

SOCIÁLNO-MISIJNÝ PROJEKT NA UKRAJINE 

 

MINULOROČNÁ SPRÁVA ohľadom práce na Ukrajine končila týmto snívaním na rok 2021: 

• 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). 

Celková výška snívania na rok 2021 vyčíslená v eurách bola 11.500 €. 

Jedná sa o tím, ktorý sa stará 

o prenos vizuálnej a zvukovej 

podoby nedeľných bohoslužieb 

do online priestoru čím nám po-

mocou internetu umožňuje sle-

dovať dané zhromaždenia aj 

mimo bohoslužobný priestor - 

napríklad v našich domácnos-

tiach 😊. 

 

ČO JE LIVE STREAM? 
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Do veľkej miery sa vďaka podpore darcov, rady BJB a podpory zboru podarilo naše sny naplniť, aj keď nie 

v plnej výške a vo všetkých oblastiach, ale všetko podstatné bolo zrealizované.  

 

VÝJAZDY 

Z dôvodu protipandemických opatrení sa v roku 2021 zatiaľ neuskutočnili hromadné výjazdy. 

Začiatkom júna som vycestoval sám, aby sme dohodli a naplánovali letný tábor a ďalšiu podporu a odovzdal 

finančné dary. Zúčastnil som sa klubu, doniesol čokoládky a kofolu. 

 

Počas leta sa uskutočnil letný tábor, na ktorom sme zabezpečili komplet materiál na ručné práce a prispeli 

financiami na pokrytie nákladov s táborom. Napriek tomu, že sa mali okrem mňa zúčastniť ďalšie dve osoby, 

zdravotné dôvody im to prekazili.  

Na tábore bolo menej detí, no tábor sa konal v priestoroch modlitebne, ktorá je už takmer dostavaná. Podarilo 

sa nám darovať a dopraviť pingpongový stôl, ktorý sa teší veľkej obľube.  
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Prebiehali práce aj v exteriéri, ale iba domácimi pra-

covníkmi, ktorí boli hradení z našich darov. Financie, 

ktoré boli poskytnuté na úhradu elektrickej energie, 

aby sa vysušila stavba, boli doplnené darom na zabez-

pečenie sušičky vzduchu.  

Počas roka prebieha piatkový klub angličtiny a sobotný 

klub viac zameraný na duchovné témy. Chceli by sme 

sa zapojiť do anglických klubov spolu s lektormi zo Slo-

venska. 

 

Naše spoločné SNY NA ROK 2022 sú takéto: 

• Podpora vo výške 200 € mesačne na pracovníka s deťmi Ivana.  

• Podpora práce v detskom klube, materiál, cestovné - PHM, nájomné, novšie auto. 

• 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. 

• Stavba: strecha, plot, parkovanie, fasáda a iné. 

• Podpora výjazdov na Ukrajinu, preplatenie časti nákladov pre študentov. 

• Sociálna pomoc pre núdznych v zbore a komunite. 

• Náklady na letný tábor.  

• Zabezpečenie lektorov zo Slovenska minimálne raz štvrťročne.  

 

Celková výška snívania na rok 2021 vyčíslená v eurách je 11.000 €. 

 

Na niektoré potreby už financie sú a niektoré sa budú môcť uskutočniť až keď budú financie. 

Ako každý rok aj teraz očakávame výťažok z vianočného bazáru, za čo som veľmi vďačný.  

Časť financií bude zo snívajúceho rozpočtu, časť z variabilného symbolu.  
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V roku 2021 sme zatiaľ nerobili v zbore zbierku na letný tábor a ani na ďalšie výdaje.  

Predpokladám, že začiatkom roku 2022 a pred letom uskutočníme zbierku na získanie prostriedkov. Do konca 

roka 2021 by sa mohol podariť ešte jeden výjazd v predvianočný týždeň, pokiaľ nám to umožnia protipande-

mické opatrenia. 

 

Účet BJB Viera, GIBASKBX 

SK3809000000000171892437  

Suma 5 EUR-UKRAJINA-888  

(možnosť upraviť na inú sumu) 

 

 

Peter Málach [späť na OBSAH] 

 

MISIJNÁ STANICA PRAMEŇ V JELKE 

 

ROK 2020 sme ukončili balíčkami pre deti, ktoré sa minulý rok posielali na adresu jednotlivým deťom. 

Takýmto spôsobom, teda poštou, sme mohli urobiť radosť vyše dvesto deťom v rôznych kútoch Slovenska. 

Zapojilo sa množstvo darcov z rôznych spoločenstiev. Dary darovali deti aj rodičia. Žiaľ, vyskytli sa aj problémy, 

pretože niektoré deti nežijú na svojej adrese, a tak sa balík po Vianociach vrátil, ale takých bolo iba pár. 

 

ZAČIATOK ROKA 2021 sa niesol v znamení rôznych protipandemických obmedzení. Museli sme hľadať mož-

nosti, ako sa stretávať. Rozbehli sme preto projekt telefóny, aby sme mohli počas obmedzení byť spolu cez 

ZOOM. To sa nám podarilo na tretí pokus, ale sme radi, že sa aspoň takto môžeme zdieľať slovom. 
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Ukončili sme projekt v Žehre, ktorý trval vyše troch rokov, a pokraču-

jeme s podporou detí tu u nás v Jelke. Vďaka Bohu, že sa našli mnohí, 

ktorí pokračujú so svojou podporou v Jelke. Môžeme tak deťom z chu-

dobnejších rodín aspoň takouto formou pomáhať. 

Naše aktivity sa zamerali viac na budovanie spoločenstva v Jelke. Prešli 

sme skúškou v mnohých podobách, čiastočným odchodom jednej rodiny 

a následným návratom. V lete sme hľadali možnosť, aby sme mohli aspoň 

jeden víkend stráviť tri rodiny v spoločenstve a na modlitbách, čo sa nám 

aj podarilo, neďaleko Kremnice. 

V septembri sme urobili zbierku pre deti do školy, mnohí darovali veci 

a aj finančne prispeli na školské potreby. Pokračovali sme v bohosluž-

bách, kde sme sa spolu s Marekom mohli  striedať v službe slovom. Začali 

chodiť aj nepravidelne ľudia, ktorí odišli na dlhší čas a hľadajú cestu späť. 

Na jedny modlitby prišli aj dievčatá, ktoré v modlitbe prijali Pána Je-

žiša. Trinásťročná Dominika vyznávala, že sa chce vrátiť späť do času, 

keď mala šesť rokov. Najmenšie dievčatko malo šesť rokov a prosilo 

Pána Ježiša v modlitbe, aby sa jej ukázal. Bola to vzácna chvíľa. 

Prežívali sme ťažké chvíle na modlitbách za Heňu, ktorá porodila 

v šiestom mesiaci. Vďaka Bohu za zázrak, že Boh zachoval pri živote ju 

aj dieťa. Dva týždne bola v kóme a dieťa, ktoré prišlo na svet, malo iba 

600 gramov. Bolo to úžasné, že sa deti modlili za ňu aj malého Dávidka. 

Dnes už má skoro dve kilá a čoskoro ho dajú mame. 

Naša misia teda pokračuje doma v Jelke, aj v našich rodinách. Doba, 

v ktorej žijeme nás akosi viac čistí od rôznych nánosov. Pred nami sú 

opäť balíčky pre deti a sme nesmerne vďační za ochotných darcov, 

ktorí sa zapojili do tejto služby. Mysleli sme, že tento rok si vydých-

neme, ale sami sa mnohí ponúkli, že by radi darovali deťom darčeky 

na Vianoce. Je to teda výzva, ktorá sa neodmieta. Je to príležitosť svedčiť o Božej láske. 

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

 

FUSION 

 

FUNGOVANIE SLUŽBY FUSION  

Fusion funguje v našom zbore od leta 2012. Zažili sme odvtedy veľké požehnania a videli sme zmenené životy. 

Pán Boh sa veľmi krásne staral o našu službu a našich študentov. Chceme Mu za to vzdávať veľkú vďaku! Kon-

com roka 2020 sme sa rozhodli v letnom semestri prerušiť pravidelné stretnutia Fusionu. Toto neľahké roz-

hodnutie sme urobili vzhľadom na zlú pandemickú situáciu, kvôli malému záujmu študentov a kvôli tomu, že 

sme vnímali potrebu po zmene. Počas jari sme sa zameriavali najmä na prípravu letnej služby a venovali sme 
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sa modlitbám a rozmýšľaniu nad budúcnosťou Fusionu. Aj keď sme 

v rámci pandémie nemohli realizovať pravidelné týždenné nácviky, 

napriek tomu vidíme, že letný Fusion tábor láka mládež, nielen 

z nášho spoločenstva, ale aj z okolia, a mali sme možnosť ho tento 

rok znovu zrealizovať.   

 

AKTIVITY POČAS LETA 

Naše tohtoročné prípravy sa zameriavali na letný tábor, ktorý mal 

tému Beyond. Tento raz sme tábor mohli organizovať v spolupráci 

s Fusionom Rača. Môžem zhodnotiť, že akcia skutočne dopadla 

„beyond“ naše očakávania, teda lepšie než sme čakali. 

V novej zostave sa tím učil jednote v rôznorodosti a navzájom sme 

sa mohli v mnohom inšpirovať a porásť. Najväčšiu radosť som mala, 

keď som videla nadšenie vedúcich pre službu, ochotu obetovať sa, 

keď to bolo potrebné a veľké srdce pre študentov.  

Keďže Fusion je evanjelizačná služba, snažíme sa mladým poukázať 

cez večerné témy, ale aj našimi životmi, na Krista. Tento rok sme 

boli svedkami, ako sa dvaja naši študenti rozhodli prijať Boha do 

svojho života a tešíme sa, že dve dievčatá taktiež išli na mládežnícky TeenZone tábor, kde mohli Boha bližšie 

spoznať. Jedna z nich je už aj zapojená do služby chvál.  

Fusion je misijná aktivita zboru 

zameraná na oslovenie stredo-

školskej mládeže (13-20 rokov) 

cez  hudbu a iné formy umenia. 

Prostredníctvom týždenných 

stretnutí - nácvikov, hudobných 

kurzov, spoločenských akcií, 

koncertov a letného tábora sa 

snažíme vybudovať a prehĺbiť 

vzťahy s mladými ľuďmi a pri-

niesť im Krista skrze naše životy 

i priame posolstvo evanjelia. 

ČO JE FUSION? 
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Síce je tábor primárne evanjelizačný, hudba priláka nejedného mládežníka z domáceho zboru. Avšak už z dl-

horočnej skúsenosti vieme, že chodiť do kostola ešte neznamená „mať s Bohom všetko vyriešené“. Každý sme 

na ceste a niekam smerujeme. Sú mnohí, ktorí majú v hlave kopec otázok, a jednou z nich bola ďalšia zo 

študentiek, ktorá dala Bohu „druhú šancu“, pretože na tábore zažila atmosféru prijatia a porozumenia. A tak 

vieme, že sa oplatí investovať skutočne do každého a to rôznymi spôsobmi. Niektorí prvýkrát zakúsili službu 

druhým, čo sami označili za osobný highlight (hlavnú udalosť) tábora, a pomohlo im to viac uchopiť, čo to 

znamená nežiť iba pre seba.  

Na tábore sme okrem iného nacvičovali aj piesne na pripravované celoslovenské Fusion turné v rámci Fusion 

Slovensko, ktoré sa chystá na jar 2022. Pôjde o rozšírenie povedomia o službe Fusion na školách v mestách 

v spolupráci s Fusionami, ktoré už existujú, ale aj s Novými Zámkami, ktoré majú záujem o jeho štart. Nacvi-

čené piesne momentálne nahrávame a pripravujeme výstup vo forme videí, ktoré budú online reklamou na 

Fusion, ako aj skvelou pamiatkou pre všetkých, ktorí sú súčasťou tohto projektu. Je to odkaz, že aj uprostred 

pandémie je možnosť tvoriť nové a kreativite sa medze nekladú. 

...a keď už hovoríme o nových možnostiach, skvelou skúsenosťou bolo zaspievať si s kapelou Para na festivale 

Grape pod mostom v Bratislave 15. a 16. júla v piesni Našou krajinou. 

 

ČO ĎALEJ?  

Vnímame, že táto služba potrebuje nový dych a nové smerovanie. Preto po modlitbách a rozhovoroch s ve-

dením zboru, sme sa rozhodli nenaštartovať ďalšiu sezónu Fusionu a chceme sa ďalej modliť a hľadať čo má 

Boh pripravené pre Fusion v našom zbore. Našou prvou modlitbou je, že či je táto služba v tomto čase tá 

správna pre naše spoločenstvo, a ak áno - modlíme sa za nového vedúceho (keďže v júni 2021 Tabita Elijaš 

oficiálne odstúpila z pozície hlavnej vedúcej), nových členov do tímu a znovu naštartovanie tohto projektu. 

Chceme ale najmä načúvať Božiemu smerovaniu a Jeho plánom.  

Napokon sme sa spolu s vedením rozhodli, že v lete 2022 zorganizujeme ďalší Fusion tábor. Veríme že to bude 

na požehnanie a Božiu slávu!  

Chceme zároveň vyjadriť veľkú vďaku Bohu za Jeho vernosť a vedenie, zboru za podporu, a poďakovať aj všet-

kým členom celoročného i letného Fusion tímu, a všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomohli či už upečením ko-

láča, ozvučovaním alebo prevozom.  

  za Fusion tím Bratislava, Zuzka Petrovičová-Bystrická a Tabita Elijaš [späť na OBSAH] 
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KRESŤANIA V MESTE 

 

 REALIZOVANÉ PODUJATIA 

• Biznis raňajky sme tento rok usporiadali trikrát s témami: Nezlomnosť: Ako čeliť nepriaznivým okolnostiam,  

Inovácie a podnikanie, a svedectvá o Božej vernosti v čase pandémie. Na každom stretnutí sa zúčastňovalo 

cca. 18 ľudí.  

• Stretnutia pastorov sa konajú každý mesiac. Je to priestor na zdieľanie, modlitby a spoločnú službu v našom 

hlavnom meste. V čase karantény sa stretnutia konali online. 

• Modlitebný dom Elaion je otvorený nonstop.  Každé prebudenie začalo nepretržitými modlitbami obyčajných 

kresťanov, ktorí sa postavili do „trhliny“. Očakávame, že sa náš Pán prejaví v našom meste, v našej krajine. 

Priestory modlitebného domu sú k dispozícii nonstop pre modlitby jednotlivcov i skupiny. 

• Koncert PRE-krásne Slovensko pod názvom: Príbeh lásky na bratislavskom hrade, v Barokovej záhrade sa 

uskutočnil 5. septembra 2021. V modlitbách a chválach sme odovzdávali naše pre-krásne Slovensko a našu 

vládu do rúk nášho Pána. 

VÝDAJŇA POTRAVÍN   

• Výdajňu potravín sme otvorili koncom apríla. 

• Výdajňu potravín sme komplet zariadili nábytkom a vymenili sme skrinky aj v kuchynke. 

• Nadviazali sme spoluprácu s obchodmi Tesco a Terno, z ktorých odoberáme potraviny do výdajne. Ovocie 

a zeleninu poskytujeme aj ľuďom bez domova. 

• Dobrovoľníkov vo výdajni potravín máme dostatok. Zaškolili sme ich najprv jednotlivo, kvôli pandemickej 

situácii. Neskôr sme mali aj spoločné školenie. 

• Zaškolili sme aj šoférov, ktorí nám vozia potraviny z obchodov do výdajne. 

• Vo výdajni potravín nechceme zostať len pri rozdávaní potravín. Chceme ísť do kvalitatívnej pomoci týmto 

ľuďom, ktorá môže zmeniť ich život. Chceme pomáhať klientom výdajne poradenstvom tak, aby sa aspoň 

niektorí pomohli dostať zo stavu núdze a nepotrebovali nás. Zároveň by sme chceli, aby pri tomto procese 

boli dotknutí Božou láskou a ideálne, aby našli aj večný život. 

• Podarilo sa nám vybaviť osobný bankrot dvadsaťšesťročnému mužovi, ktorý bol bezdomovcom. Poskytli 

sme mu sociálne poradenstvo a podporu. Teraz pracuje a jeho život sa zmenil. 

• Nemáme dostatok sociálnych pracovníkov - dobrovoľníkov. Pomoc a sprevádzanie jedného klienta trvá 

dlhší čas. Preto sme deviatim záujemcom zakúpili z grantu kurzy sociálneho poradenstva. Sylvia Vaniherová 

začala prakticky zaškoľovať dvoch záujemcov. 
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• Zbierka potravín v Tesco obchodoch sa uskutočnila 25. - 27. novembra. Potraviny sme rozdali ľudom bez 

domova a núdznym z výdajne potravín. 

 

POMOC ĽUĎOM BEZ DOMOVA 

• Varenie a výdaje: počas roku 2021 sme pravidelne slúžili pod Mostom Lafranconi výdajom výborných po-

lievok, ku ktorej ľudia dostávali pečivo, čajík, kávičku. Okrem štandardných vecí sme v roku 2021 začali 

pravidelne vydávať aj jogurty, cottage cheese a malé čokoládky, ktoré našich stravníkov vždy potešia. V sú-

vislosti s otvorením potravinovej výdajne nám na výdajoch pribudlo aj viac ovocia a zeleniny. 

• Za rok 2021 slúžilo varením približne 65 ľudí a výdajom stravy približne 80 dobrovoľníkov z rôznych spolo-

čenstiev. Počas 128 výdajov, navarili a vydali približne 3900 litrov polievok. Na každý výdaj varili naši dob-

rovoľníci 30 litrov hustej výdatnej polievky a na jednom výdaji sa službou podieľalo od 6 do 15 ľudí.  

• Naši dobrovoľníci ochotne a pravidelne slúžili bez nároku na odmenu a často okrem samotnej služby akti-

vovali aj svoje okolie a povzbudzovali druhých ľudí do služby.  

 

VÝDAJOVÁ ŠTATISTIKA 

• Jeden výdaj stravy navštevuje 50 až 80 klientov. 

• Na utorkových a štvrtkových výdajoch prebieha od apríla 2020 okrem výdaja aj ošetrovanie klientov, ktoré 

zabezpečuje o.z. Equita, s ktorým už druhý rok aktívne spolupracujeme. 

• Neustálu službu zbierok šatstva a drogérie zabezpečuje už dlhý čas Sylvia Vaniherová, ktorá okrem zbierok 

slúži aj sociálnym poradenstvom a starostlivosťou o klientov. 

• Na službe výdaja stravy pravidelne a dlhodobo spolupracujeme s Mestskou políciou, ktorá zabezpečuje 

dozor a dohliada na poriadok. V krízovom čase aj aktívne pomáha pri usmerňovaní klientov. Spolupracu-

jeme aj s Mestom Bratislava, sociálnym oddelením, ktoré zabezpečuje distribúciu ochranných pomôcok 

a koordinuje a spája činnosť organizácií slúžiacich ľuďom bez domova zabezpečovaním pravidelných stret-

nutí či telefonátov; ďalej s Equita o.z., ktoré zabezpečuje ošetrovanie klientov, s predajňou Terno Petržalka 

pri odbere pečiva, ovocia, zeleniny a iných potravín. Firma Rajo je pravidelným darcom jogurtov a cottage 

cheese, firma Mondelez zase pravidelným darcom obľúbených čokolád. Novembrová potravinová zbierka 

z Tesca poteší ľudí bez domova, ale aj rodiny v núdzi, ktoré vďaka ochotným darcom budú mať zabezpe-

čené potraviny na určité obdobie.  
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• Neustále je našou túžbou poskytovať našim klientom aj duchovnú službu v podobe chvál a krátkeho číta-

nia, ktoré však v roku 2021 fungovalo len nepravidelne. Našou snahou je zostavenie tímu dobrovoľníkov, 

ktorí by sa na túto neľahkú úlohu podujali. 

• Keďže nám pandemická situácia pred letom priala, podarilo sa nám zorganizovať tímbuildingové stretnu-

tie dobrovoľníkov spojené s grilovaním na Železnej studničke. Okrem tejto vydarenej akcie sa nám poda-

rilo zabezpečiť pre našich dobrovoľníkov školenie v oblasti sociálneho poradenstva a zorganizovať aj je-

senné stretnutie dobrovoľníkov, ktoré malo žiaľ pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu nízku účasť.  

• Do konca roka plánujeme našim dobrovoľníkom zabezpečiť ešte zaujímavé online kurzy a školenia, ktoré 

im otvoria obzory v ich dobrovoľníckej práci. 

• Individuálna sociálna pomoc: Sylvia V. a Vojto O. naďalej navštevujú, pomáhajú a učia dobrým návykom 

rodinu Zuzky a Mareka R., bývalými ľuďmi bez domova, ktorým sa narodili dvojičky.   

Počas roku 2021 sme pomáhali Dušanovi, ktorý je bývalým bezdomovcom. Do októbra 2021 Dušan aktívne 

pomáhal so zbierkami oblečenia.  

 

FINANČNÁ PODPORA V ROKU 2021 
• Nadácia Granvia nám poskytla grant, z ktorého sme financovali materiál na výdaj stravy a zakúpili sme 

časť vybavenia pre výdaje ľuďom bez domova a výdajne. 

• Z grantu Nadácie Slovenská sporiteľňa sme zakúpili nábytok a kancelárske vybavenie vo výdajni po-

travín. Taktiež sme mohli nášmu klientovi zaplatiť osobný bankrot a tým sme mu pomohli dostať sa 

z neriešiteľnej situácie.  

• Magistrát Mesta Bratislava nám pomohol financovať kurzy pre našich dobrovoľníkov zameraných na 

sociálnu prácu a kurzy práce s klientami vo vypätých situáciách. 

• Darcovia, ktorí nás podporujú finančne rôznymi sumami. Tieto financie používame na chod nášho 

združenia. 

Našim darcom sme nesmierne vďační, bez ich pomoci by sme túto službu nemohli realizovať.  

 

Gabriela Mihel [späť na OBSAH] 
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