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1900 AMT (Ev. cirkev a.v., Sch. Trnavského 2)
1500 Popoludnie pri Biblii (P. Pivka, Zrínskeho 2)
1900 AMT (Kresť. zbory, Pri šajbách 1)
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1500 Popoludnie pri Biblii (P. Pivka, Zrínskeho 2)
1800 Skupinka - Dúbravka

21. 1.
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1800 Mládež (Súľovská 2)
930 Bohoslužby (D. Uhrin)
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19. 1.
20. 1.
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930 Bohoslužby (J. Pribula)
1000 Chvojnica (domáci)
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Bohoslužby (T. Valchář)

17 AMT (Ref. kresť. cirkev, Nám.
SNP 4)
00

1830 CéVéTé (Súľovská 2)
1900 AMT (Cirkev bratská, Cukrová 4)
1900 AMT (BJB, Palisády 27/a)
1600
1900
1800
1900

DEPO (Suľovská 2)
AMT (Cirkev adventistov s. d., Cablkova 3)
Mládež (Súľovská 2)
AMT (Ev. cirkev metod., Panenská 10)

930 Bohoslužby (Z. Kakaš)
1800 AMT (Ev. cirkev a.v.,
00
10 Ekumenické bohoslužby (kat. sv. Šebastiána) Legionárska 2)

1900 Biblická hodina (J. Szőllős, Zrínskeho 2)
1600 DEPO (Suľovská 2)

1500 Popoludnie pri Biblii (P. Pivka, Zrínskeho 2)

27. 1.
28. 1.

pi
so

1600 DEPO (Suľovská 2)
1800 Mládež (Súľovská 2)

29. 1.
30. 1.

ne
po

* ročník XX

Hľadám?

ut
st
št

spravodaj
cirkevného zboru bjb palisády

24. 1.
25. 1.
26. 1.

1-2017

1900 Skupinka Petržalka
1900 Biblická hodina (J. Szőllős, Zrínskeho 2)

930 Bohoslužby (T. Kohút)

31. 1. ut
1500 Popoludnie pri Biblii (P. Pivka, Zrínskeho 2)
* AMT – Aliančný modlitebný týždeň, téma: Jedinečné..., viac na str. 6
**Ak nie je uvedené inak, zhromaždenia a bohoslužby sa konajú v modlitebni na Palisádach.
e-mail: palisady@baptist.sk webstránka:www.bjbpalisady.sk telefón: 207 00 307
vydal Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov Bratislava I Palisády (Zrínskeho 2, 81103)
číslo účtu (IBAN): SK36 0900 0000 0000 1147 1836
redakcia: D. Uhrin, M. Kešjarová, grafická úprava: R. Halamiček, L. Kohútová

Opäť stojíme na prahu ďalšieho nového roku v našich
životoch. K začiatku nového roku patrí aj plánovanie.
Máme svoje plány, zámery, čo a kedy chceme
v budúcom roku uskutočniť, zrealizovať. Ale je to aj čas
veľkých či malých očakávaní.
Teraz na začiatku veľmi často zaznieva otázka: „Ako
bude vyzerať nasledujúci rok? Čo sa v ňom udeje?“
Možno sa aj trochu bojíme neznámeho. Neviem.
Určite si však nie len pre seba, ale aj svojich blízkych
želáme, aby bol čo najlepší, aby sme boli zdraví... Nech
bude tento nový rok akýkoľvek, mňa osobne potešujú
slová zo Žalospevov 3, ktoré nám dnes túžim
pripomenúť: Hospodinove skutky lásky neprestávajú,
lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí; obnovujú sa
každého rána, veľká je Tvoja vernosť. Hospodin je môj
údel, vraví moja duša, preto budem očakávať na
Neho. Dobrý je Hospodin voči tomu, kto dúfa v Neho,
voči duši, ktorá Ho hľadá. Nádherné vyznanie. Toto je
istota, s ktorou môžeš počítať každý jeden deň nového
roku. Prajem nám, aby sme dúfali v Hospodina a hľadali
Ho každý deň aj tohto prichádzajúceho roku. Otázka
však je: „Na koho alebo čo sa rozhodneš vo svojom
živote očakávať? Čo je tvojou istotou?“
Apoštol Pavel to vedel presne, vo svojom liste Rímskym
8, 31 – 32 píše o svojej istote v nádhernom vyznaní: Čo
teda povedať na to? Keď Boh za nás, kto proti
nám? Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho
za nás všetkých, ako by nám nedaroval s Ním všetko?
Ak máš túto istotu: „Keď Boh za nás, kto proti nám?“
(Rim 8, 31) môžeš aj do tohto nového roku vykročiť
s vedomím, že nech ťa v ňom čaká čokoľvek, „milujúcim
Boha... všetky veci slúžia na dobro.“ Prajem nám
všetkým, aby sme s touto istotou, opierajúc sa o Božie
zasľúbenia, nielen začali, ale aj pokračovali každý deň
prichádzajúceho roku 2017.
Miro Tóth

Kto zvíťazí,
tomu dám sedieť
so mnou na
mojom tróne,
tak ako aj ja som
zvíťazil a sedím
so svojím Otcom
na Jeho tróne.
Zjav 3, 21 - 22
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Biblické verše na rok 2017 pre jednotlivé zborové zložky
Verš pre zbor: Kto zvíťazí, tomu dám sedieť so mnou na mojom tróne, tak ako
aj ja som zvíťazil a sedím so svojím Otcom na Jeho tróne. Kto má uši, nech
počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom! Zjavenie Jána 3, 21 – 22
Staršovstvo: Boh nám je útočišťom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou.
Žalm 46, 2
Diakoni: Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničí a kde sa
zlodeji vlamujú a kradnú. Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich ani moľ ani
hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. Matúš 6, 19 – 20
Misia: … neboj sa, lebo ja som s tebou, nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja
som Boh tvoj! Posilním ťa a pomôžem ti i podopriem ťa svojou spásonosnou
pravicou. Izaiáš 41, 10
Hospodársky výbor: Blahoslavený človek, ktorý v Tebe nachádza silu, tí, čo majú
na mysli cesty do chrámu! Keď prechádzajú suchým údolím, premieňajú ho na
prameň a požehnaním pokrýva ho jesenný dážď. Žalm 84, 6 – 7
Sestry: Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby
ste šli a prinášali ovocie a vaše ovocie aby zostávalo, tak aby vám Otec dal,
čokoľvek by ste v mojom mene prosili od Neho. Ján 15, 16
Bratia (skupinka mužov): Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste
preťažení; ja vám dám odpočinutie! Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo
mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpočinutie duši… Matúš 11,
28 – 29

Biela skrinka
Pravidelná účelová zbierka na misiu
zboru dňa 11. 12. bola 391,70 €.
Mimoriadne zbierky počas vianočných
koncertov
spevokolu,
určené
na
zakúpenie
nového
klávesového
nástroja do modlitebne, boli vo výške
330,- €. Ďakujeme za všetky vaše
príspevky a prosíme Pána, aby nám dal
múdrosť pri ich využívaní.

Zbierka Ukrajina
Vianočná zbierka 25. 12. na podporu
osvojenych detí na Zakarpatskej
Ukrajine bola vo vyške 760,- €.
Príspevky na tento účel môžete ešte
poslať do 31. 1. 2017 na zborovy účet
IBAN: SK36 0900 0000 0000 1147
1836 s označením účelu „Ukrajina“.
Ďakujeme za všetky príspevky!

Skupina anonymných
alkoholikov Maják
AA-liečebný program anonymných
alkoholikov má svoje pravidelné
stretnutia vo štvrtok od 17.30 do
18.30 v našich zborových priestoroch
na Zrínskeho 2. Kontakt: Želka 0903
294 927.

Klub DEPO na Súľovskej
D.E.P.O. junior je
v piatok od
16.00 h do 18.00 h a je určený hlavne
dorastu. D.E.P.O. je každý piatok bez
výnimky od 18.00 h do 22.00 h a je
určený mládeži. Náplňou klubov sú
moderné spoločenské hry, stolný
futbal,
pingpong,
posedenie,
rozhovory,
hudba,
občerstvenie,
tvorivé dielne.

Mládež: Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách
zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Žalm 23, 1 – 2
Dorast: Človek nevinných rúk a srdca čistého, ktorý si dušu neobracia k márnosti
a krivo neprisahá. Dostane požehnanie od Hospodina a spravodlivú odmenu od
Boha svojej spásy. Žalm 24, 4 – 5
Besiedka: Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám: Tomu, kto zvíťazí,
dám zo skrytej manny a dám mu biely kamienok a na kamienku napísané nové
meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane. Zjavenie Jána 2, 17
Rodiny: Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje; a kto mňa
miluje, toho bude milovať môj Otec, aj ja ho budem milovať a vyjavím mu seba
samého. Ján 14, 21
Pastoračný tím: Pretože máme najvyššieho Veľkňaza, ktorý prenikol nebesá,
Ježiša, Syna Božieho, pridŕžajme sa vyznania. Veď nemáme Veľkňaza, ktorý by
nemohol cítiť s našimi slabosťami, lež (máme Veľkňaza), podobne pokúšaného vo
všetkom, (ale) bez hriechu. Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme
prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. Židom 4, 14 – 16
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Výročie príchodu na tento svet oslavujú
2. 1.

Ivan Kohút

3. 1.

Ľubomír Kešjar

4. 1.

Pavel Vajo

19. 1.

Andrej Ciho

Dorota Volentičová

22. 1.

Jana Laurenčíková

11. 1.

Nataša Hovorková

12. 1.

Alžbeta Dudášová

16. 1.

Blahoslava Betková

spravodaj 1/2017

18. 1.

Andrea Balážová
David Valchář

Jana Čahojová
23. 1.

Elena Gubová
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pozvánky

veršíky

Sesterské okienko

Služba prvého kontaktu: Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje;
a kto mňa miluje, toho bude milovať môj Otec, aj ja ho budem milovať a vyjavím
mu seba samého. Ján 14, 21

Stretnutia sestier:
7. 2. (utorok) o 17:00 na Zrínskeho ul.
3. 3. (piatok) o 17:00 je Ekumenický svetový deň modlitieb
4. 4. (utorok) o 17:00 na Zrínskeho ul.

Spevokol: Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na
krídlach ako orly, bežia, a neumdlievajú, chodia, a neustávajú. Izaiáš 40, 31
Hudobné večery: Však som ti prikázal: buď silný a odvážny, nestrachuj sa
a nezúfaj! Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. Józua 1, 9

Pozvánka na krst
Krst nášho zboru BJB Palisády sa uskutoční už tradične v zbore Miloslavov dňa
19. 2. 2017. Každý, kto túži verejne vyznať svoju vieru v Pána Ježiša krstom
ponorením, sa môže prihlásiť u zastupujúceho kazateľa, brata Dušana Uhrina.
Myslime na modlitbách na našich priateľov, príbuzných a známych, ktorí veria
v Pána Ježiša, ale zatiaľ sa neodhodlali vyznať Ho aj verejne v krste, aby mali
pokoru aj odvahu urobiť tento krok čo najskôr.

Koncert pre všetky generácie
Nastáva zmena termínu koncertu detí nášho zboru. Plánovaný koncert sa
z organizačných dôvodov presúva na jún 2017. Presný dátum bude zverejnený
včas, aby sa všetci, ktorí majú záujem sa zúčastniť, mohli dostatočne pripraviť.
Už teraz sa tešíme na vynikajúce výkony našich detí, mládežníkov a aj dospelých.

InfoPalisády - Informácie o dianí v zbore elektronickou poštou
Ak ešte nedostávate viac-menej pravidelne raz týždenne InfoPalisády s rôznymi
informáciami o dianí v našom zbore a okolo neho na svoju e-mailovú adresu,
môžete poslať žiadosť na adresu palisady@baptist.sk a InfoPalisady vám budeme
posielať.

Ozvučenie a projekcia: Blahoslavení, ktorých cesta je bez úhony; ktorí chodia
v zákone Hospodinovom! Blahoslavení, čo sa pridŕžajú Jeho svedectiev a hľadajú
Ho celým srdcom; oni nerobia neprávosti, ale po Jeho cestách kráčajú! Žalm 119,
1–3
Modlitebná skupinka mužov: Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás
a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie a vaše ovocie aby zostávalo, tak
aby vám Otec dal, čokoľvek by ste v mojom mene prosili od Neho. Ján 15, 16
Modlitebná skupinka – zbor: Všetko čiňte bez reptania a bez pochybovania, aby
ste boli bez úhony a úprimní, bezvadné dietky Božie uprostred tohoto
prevráteného a skazeného pokolenia… Filipským 2, 14 – 15
Zborová stanica Chvojnica: Veru, veru, vám hovorím: Ak zrno pšeničné, ktoré
padlo do zeme, neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.
Kto si miluje život, stratí ho, a kto si nenávidí život na tomto svete, zachová ho
pre večný život. Ján 12, 24 – 25
Petržalská skupinka: On im povedal: Niet nikoho, kto opustil dom alebo ženu
alebo bratov alebo rodičov alebo deti pre kráľovstvo Božie, žeby nezískal omnoho
viac v tomto čase a v budúcom veku večný život. Lukáš 18, 29 – 30
Dúbravská skupinka: No Hospodinova milosť je od vekov na veky nad tými, čo sa
Ho boja, Jeho spravodlivosť spočíva na detných deťoch, na tých, čo zachovávajú
Jeho zmluvu a pamätajú na Jeho príkazy, aby ich plnili. Žalm 103, 17 – 18
Skupinka AA: Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne.
Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich
neprávostí. Lebo ako vysoko je nebo od zeme, také veľké je Jeho zľutovanie voči
tým, čo sa Ho boja. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzďaľuje od nás našu
neprávosť. Žalm 103, 8 a 10 – 12
Chvály: Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so
mnou; Tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú. Žalm 23, 4
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akcie BJB 2017

pozvánky

Kalendár akcií BJB na rok 2017
8. – 15. 1. 2017
11. 2. 2017
13. – 19. 2. 2017
24. – 26. 2. 2017
9. – 12. 3. 2017
22. 4. 2017
28. – 29. 4. 2017
30. 4. 2017
5. – 7. 5. 2017
20. 5. 2017
26. – 28. 5. 2017
30. 8. – 3. 9. 2017
5. – 9. 9. 2017
15. – 17. 9. 2017
30. 9. – 1. 10. 2017
9. – 12. 11. 2017
24. – 26. 11. 2017

Novoročný koncert

Aliančný modlitebný týždeň
Motivačné stretnutie pre vedúcich odborov a komisií
Národný týždeň manželstva
Mládežnícka konferencia
Motivačný týždeň pre manželov 1 – Račkova dolina
Diskusná konferencia delegátov zborov
Spolu na kolenách za hynúce duše
Deň misie BJB
Konferencia sestier v Karlových Varoch
Konferencia delegátov zborov
Víkend pre kazateľov a misionárov s rodinami
Celoslovenský kemp mládeže
Konferencia pre seniorov
Celoslovenská konferencia detských služobníkov
Konferencia pre strednú generáciu
Motivačný týždeň pre manželov 1 – Račkova dolina
Víkend pre pracovníkov s mládežou

Srdečné vás pozývame na novoročný koncert, ktorý sa uskutoční v nedeľu dňa
8. 1. 2017 o 15.00 hod. v kostole ECAV v Petržalke. Na koncerte vystúpi aj náš
spevokol pod vedením Sláva Kráľa.

Pozvánka na ekumenické bohoslužby
Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s kresťanskymi
cirkvami a cirkevnymi spoločenstvami v Bratislave pozyva na CELOSLOVENSKÚ
EKUMENICKÚ BOHOSLUŽBU SLOVA v rámci Tyždňa modlitieb za jednotu
kresťanov v nedeľu 15. januára 2017 o 10.00 h v katedrále sv. Šebastiána
v Krasňanoch, Bratislava.

Senior klub
V mesiaci január 2017, ak dá Pán, by sme sa z milosti Božej chceli znova stretnúť
posledný štvrtok v mesiaci, t. j. 26. 1. 2017 na Súľovskej ul. v čase od 10.00 do
14.00 hod. Téma: Izrael – Cesta zmierenia (prednáška s videoprojekciou). Všetci
sú srdečne vítaní!
V láske Kristovej Jana Makovíni

Škola pastorálneho poradenstva
Výsledok hlasovania a výzva k modlitbám
Náš zbor v decembri 2016 odsúhlasil návrh staršovstva, aby sa zastupujúcim
kazateľom a pastoračným pracovníkom na obdobie 1. 1. – 31. 6. 2017 stal brat
Dušan Uhrin. V nasledujúcom období nás čaká voľba riadneho kazateľa.
Zostavenie a schválenie kandidátky sa uskutoční na Výročnom zborovom
členskom zhromaždení dňa 12. marca 2017. Prosíme, aby ste zotrvávali na
modlitbách za zdarnú prípravu a priebeh tejto voľby.

Srdečne vás pozývame na najbližší blok Školy pastorálneho poradenstva, ktorý
bude prebiehať v termíne 27. – 29. 1. 2017 na chate v Račkovej doline. Téma
stretnutia je Trauma. Hlavným rečníkom bude Madla Riabininova a supervíziu
zabezpečí Zoltán Mátyus.
Prihlášky a program dostanete v elektronickej podobe. Vyplnené prihlášky
môžete
poslať
na
adresu:
poradenstvo@baptist.sk,
Vladimír
Boško,
0918 437 966.

Pomoc ľuďom bez domova
Nové e-mailové adresy
Dávame do pozornosti nové adresy, na ktoré môžete zasielať správy a podnety:
duhrin@bjbpalisady.sk – správca a kazateľ zboru, mkesjarova@bjbpalisady.sk –
administratíva, zbor@bjbpalisady.sk – všeobecná adresa zboru.
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Milé sestry a milí bratia, ďakujem všetkým Vám, ktorí ste sa doteraz zapojili do
služby ľuďom bez domova. V rámci platformy Kresťania v meste jedlo vydávajú
dobrovoľníci pod mostom Lafranconi vždy od 19.30 hod. – 2x do týždňa (utorok,
štvrtok) a od 17.00 hod. – 1x do týždňa v sobotu.
Na rok 2017 má náš zbor na varenie polievky rezervované nasledovné termíny:
21. január (sobota), 21. február (utorok), 21. marec (utorok), 18. apríl (utorok),
16. máj (utorok), 20. jún (utorok), 18. júl (utorok), 15. august (utorok), 19.
september (utorok), 17. október (utorok), 18. november (sobota), 23. december
(sobota).
Na rezervované utorkové termíny sa, prosím, nahláste u mňa. Ďakujem za
spoluúčasť na tejto pomoci!
Beata Bogárová
spravodaj 1/2017
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AMT

výzvy

Návrhy do rozpočtu zboru a správy za jednotlivé zložky zboru

V novom roku nové výzvy

Prosíme členov zboru, aby do 15. januára podávali svoje návrhy a podnety
týkajúce sa rozpočtu zboru na rok 2017 a aj podnety pre život nášho zboru, ktoré
by mali byť prerokované na Výročnom členskom zhromaždení, ktorého termín je
stanovený na 12. marca 2017.
Ďalej prosíme vedúcich jednotlivých zborových zložiek a aktivít (staršovstvo,
diakoni, misia, pastoračný tím, sestry, mládež, dorast, besiedka, spevokol,
Matuzalem, hospodársky výbor, revízna komisia…), aby poslali svoje správy za
uplynulý rok 2016 v digitálnej forme (súbor doc) na adresu zbor@bjbpalisady.sk
do 31. januára. Správy budú uverejnené ako príloha nášho zborového spravodaja.

Nasledujúci polrok (január – jún 2017) bude pre náš zbor náročný. Zbor je bez
kazateľov a čakajú nás nové voľby kazateľa. Ako zastupujúci kazateľ budem
musieť urobiť v tomto období vo svojej službe niekoľko korekcií. Budem musieť
zmeniť niektoré svoje priority a tomu prispôsobiť aj svoj časový harmonogram.
Budem musieť niektoré úlohy delegovať, niektoré služby rozbehnúť, niektoré
koordinovať a z niektorých služieb vycúvať. Je niekoľko desiatok ľudí v zbore,
ktorí roky verne slúžia vo vedení zboru, či v nejakej zborovej zložke. Ak je tá
služba pravidelná, je to časovo ešte náročnejšie. Som Bohu vďačný za dlhoročnú
a vernú službu mnohých z vás. Toto sú členovia zboru, ktorým nechcem pridávať
ďalšiu prácu. Je však stále dosť členov zboru, ktorí by mohli svojím časom
i obdarovaním ešte obohatiť náš zbor. Je množstvo práce, ktorá by sa mohla
zdarne rozvíjať, ak by boli naozaj všetci ochotní a obdarovaní ľudia na svojom
mieste a boli prevzali za svoju službu plnú zodpovednosť. Budem konkrétny.
V januárovom spravodaji uvediem len štyri z obrovského z množstva konkrétnych
potrieb a služieb, ktoré nemôžu stáť len na kazateľovi:
1. Hľadáme viac bratov a sestier, ktorí sú ochotní povzbudiť svojím svedectvom
zborové spoločenstvo. Ďakujem vám znova, ktorí ste hovorili svoje svedectvá na
Silvestra. Aj vďaka vašim svedectvám bol Silvester svieži a obohacujúci. Je
dôležité, aby oveľa častejšie zaznievali svedectvá aj v priebehu roka. Nie je
jednoduché pomenovať krátko a zrozumiteľne, čo Boh koná v našom živote. Ale
potrebujeme hovoriť svedectvá a učiť sa ich hovoriť.
2. Hľadáme bratov a sestry, ktorí ste ochotní občas vycestovať na Chvojnicu.
Slúžiaci brat má obvykle 3 – 4 miesta v aute voľné. Miestnych bratov a sestry
môžete povzbudiť výkladom Božieho slova, svedectvom, básňou, piesňou. Táto
výzva už zaznela na Silvestra 2016. Je dôležité, aby opäť zaznievala.
3. Potrebujeme opäť systematicky rozbehnúť a doplniť službu prvého kontaktu.
Môžete do služby vložiť svoje ruky, úsmev i priateľské slovo. Je to mimoriadne
dôležité, aby nikto v našom spoločenstve nezostal nepovšimnutý a bez záujmu.
4. Hľadáme niekoľkých, pokorných členov zboru s duchovným vnímaním,
manažérskym obdarovaním a citlivým prístupom k ľuďom, schopných
komunikovať, motivovať a samozrejme byť v službe a vernosti príkladom.
Potrebujeme zastrešiť, koordinovať a rozvíjať služby, ako napríklad: službu pri
dverách, „spolu slúžiacich“ na Chvojnici, svedectvá na nedeľné bohoslužby, službu
uctievania, službu mladým manželským párom, misijnú službu a pod.

Modlitebný kalendár na rok 2017
Modlitebný kalendár na rok 2017 si môžete zobrať už v nedeľu 8. 1. 2017
v kostole na Palisádach.

Aliančný modlitebný tyždeň
Milí bratia a sestry, pozývame vás prežiť modlitebné spoločenstvo s veriacimi
z iných cirkevných zborov v Bratislave. Tohtoročný Aliančný modlitebný týždeň sa
nesie v znamení reformácie, ktorej 500. výročie si budeme pripomínať
31. 10. 2017. Témy modlitebného týždňa sa koncentrujú na Lutherove štyri
hlavné body, vyznačujúce sa slovom „jedine“ (latinsky sola alebo solus): Jedine
Kristus, Jedine Biblia, Jedine milosť, Jedine viera.

Dátum
8. 1.
Ne
9. 1.
Po
10. 1.
Ut
11. 1.
St
12. 1.
Št
13. 1.
Pi
14. 1.
So
15. 1.
Ne
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Čas

Aliančný modlitebný týždeň 8. – 15. 1. 2017
Téma: Jedinečné…
Téma

17.00

Jedinou cestou Kristus

19.00

Jediným základom Biblia

19.00

Jedinou šancou milosť

19.00

Jedinou odpoveďou viera

19.00

Jedine viera pre svet

19.00

Jedine milosť pre svet

19.00

Jedine Biblia pre svet

18.00

Jedine Kristus pre svet

Cirkev
Reformovaná
kresťanská cirkev

Evanjelická cirkev a.v.
Kresťanské zbory
Cirkev bratská

Miesto
Nám. SNP č. 4
Schn. Trnavského
č. 2
Pri Šajbách č. 1
Cukrová 4

Bratská jednota
Palisády č. 27/A
baptistov
Cirkev adventistov
Cablkova č. 3
siedmeho dňa
Evanjelická cirkev
Panenská č. 10
metodistická
Evanjelická cirkev a.v. –
Legionárska č. 2
Nový kostol

spravodaj 1/2017

Prosím, modlite sa za poznanie, kde by ste mohli priložiť ruku k dielu, a tak
pomôcť rozbehnúť, či skvalitniť už existujúcu službu. Ak k tomu potrebujete viac
informácií či usmernenie, prosím, obráťte sa na mňa alebo na ktoréhokoľvek
člena staršovstva. Radi vám umožníme lepšie slúžiť Bohu aj prostredníctvom
týchto služieb nášho zboru. V predstavení potrieb a služieb budeme pokračovať
v niektorých z nasledovných zborových spravodajoch. Tešíme sa na nových
spolupracovníkov na Božom diele.
Dušan Uhrin, zastupujúci kazateľ
spravodaj 1/2017
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