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1800 Skupinka (Dúbravka)
1830 CéVéTé (Súľovská 2)
00
19 Biblická hodina (J. Szőllős, Zrínskeho 2)
1600 DEPO (Suľovská 2)

cirkevného zboru bjb palisády

1515 Popoludnie pri Biblii (P. Pivka, Zrínskeho 2)
1700 Stretnutie sestier (Zrínskeho 2)
1830 CéVéTé (Súľovská 2)

1800 Mládež (Súľovská 2)
930 Bohoslužby (M. Tóth)
1000 Chvojnica (P. Škulec)

1800 Modlitby zboru (Zrínskeho 2)
630 Modlitby mužov (Zrínskeho 2)
1515 Popoludnie pri Biblii (P. Pivka, Zrínskeho 2)
1800 Stretnutie manželských párov (Súľovská 2)
1900 Biblická hodina (J. Szőllős, Zrínskeho 2)
1900 Skupinka mužov (Zrínskeho 2)

930 Bohoslužby (P. Kolárovský)
1000 Chvojnica (P. Pribula)
1800 Modlitby zboru (Zrínskeho 2)

* ročník XX

Odpustime a bude nám odpustené!

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

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

spravodaj
www.bjbpalisady.sk/spravodaj

930 Bohoslužby (D. Uhrin)
1800 Modlitby zboru (Zrínskeho 2)
630 Modlitby mužov
(Zrínskeho 2)
1900 Skupinka (Petržalka)

2-2017

1500 Krst (modlitebňa BJB Miloslavov)

630 Modlitby mužov (Zrínskeho 2)
1515 Popoludnie pri Biblii (P. Pivka, Zrínskeho 2)
1900 Skupinka (Petržalka)
1830 CéVéTé (Súľovská 2)
19 Biblická hodina (J. Szőllős, Zrínskeho 2)
1600 DEPO (Suľovská 2)
00

Mládežnícka konferencia 24. - 26. 2. 2017
930 Bohoslužby (M. Masarik)
1000 Chvojnica (D. Uhrin)

1800 Modlitby zboru (Zrínskeho 2)
630 Modlitby mužov (Zrínskeho 2)
1515 Popoludnie pri Biblii (P. Pivka, Zrínskeho 2)
*Ak nie je uvedené inak, zhromaždenia a bohoslužby sa konajú v modlitebni na Palisádach.
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„Keď Jozefovi bratia videli, že im otec umrel, povedali:
Možno, že Jozef bude teraz nepriateľsky vystupovať proti
nám a odplatí sa nám za všetko zlo, ktoré sme mu
vykonali. Preto odkázali Jozefovi: Tvoj otec pred svojou
smrťou prikázal: Takto povedzte Jozefovi: Ach, odpusť
prosím, svojim bratom ich priestupok a ich hriech, že ti
ublížili. Odpusť teraz, prosíme, previnenie služobníkom
Boha tvojho otca. Jozef plakal, keď mu to hovorili. Potom
jeho bratia pristúpili, padli pred ním a povedali: Hľa, sme
tvojimi sluhami. Ale Jozef im odpovedal: Nebojte sa! Či ja
tu stojím namiesto Boha?“ (1M 50, 15 – 19)
Milí čitatelia, zamyslime sa v tomto úvodníku spolu nad
otázkou odpustenia na základe známeho príbehu „Jozefa
Egyptského”. Po smrti Jákoba sa opäť ozýva svedomie
Jozefových bratov a ich strach z pomsty. Sú presvedčení, že
teraz im to Jozef „spočíta“. V úzkosti sa dovolávajú otcovej
autority. Nemajú odvahu predstúpiť pred Jozefa.
Prichádzajú k nemu a ponúkajú sa mu za otrokov. Jozef
túto ponuku odmieta. Napriek tomu, že od udalostí, ktoré
na Jozefovi vykonali, uplynulo veľa času, ich svedomie sa
neukľudnilo. Taká je moc hriechu v živote človeka, nemôže
mať pokoj do tej chvíle, kým daný hriech nevyzná pred
Pánom Ježišom aj pred svojím blížnym, ktorému ublížil.
Predpokladám, že podobnú skúsenosť s odpustením má
každý znovuzrodený kresťan. Sme Duchom Svätým
napomínaní a vedení k pokániu. Tak ako tomu bolo
v živote Jozefových bratov.
Bratia
prichádzajú
k Jozefovi
s vedomím
hriechu
a ponúkajú sa mu za otrokov. Jozef však odpúšťa svojim
bratom vinu a oni môžu slobodne žiť v Egypte, dokonca
pod jeho ochranou. Milí bratia a sestry, aj my musíme
odpúšťať svojim vinníkom, lebo len vtedy môžeme žiť
v ozajstnej Božej blízkosti, neodpustenie nás vzďaľuje od
samotného Pána Boha. Sám Pán Ježiš povedal: „Lebo ak
ľuďom odpustíte ich previnenia, aj vám odpustí váš Otec
nebeský. Ale ak neodpustíte ľuďom, ani váš Otec
neodpustí vám, keď sa previníte.“ (Mt 6,15)
...pokračovanie na 2. strane

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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Jozef zastával v Egypte vysokú funkciu, bol správcom majetku nad celou krajinou.
Svoju moc však nevyužíva k pomste. Uvedomuje si, že pomsta náleží jedine Pánu
Bohu. Človek totiž nie je nikdy pred Pánom Bohom v pozícii sudcu – pomstiteľa.
To si zapamätajme! Nikdy nevykonávajme pomstu na druhých, to patrí len a len
Bohu. To si uvedomoval aj Jozef, keď hovorí bratom: „Či ja tu stojím na mieste
Boha“? (v. 19) Jozef vidí ďalej než je ublíženie, ktoré mu spôsobili bratia.
Uvedomuje si, že jemu Pán požehnal napriek zlu, ktoré mu vykonali bratia. Má
skúsenosť, že Pán vie aj zlé situácie obrátiť na požehnanie v jeho živote.
Potvrdzujú to aj známe slová apoštola Pavla: „A my vieme, že milujúcim Boha,
povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobro.“ (Rim 8, 28)
Milí brat, sestra, milý čitateľ, možno aj v tvojom živote je niekto, kto ti ublížil
a v tvojom srdci je hnev či horkosť. Možno si myslíš, že tvoj hnev je spravodlivý
a môže to tak byť, ale aj vtedy musíš odpustiť svojmu protivníkovi podobne, ako
Jozef odpustil svojim bratom, aj keď bol v práve, veď ho predali do otroctva. Jozef
vedel veľkodušne odpustiť svojim bratom, lebo ich miloval a poznal najvyššieho
Boha. Bolo pre neho samozrejmosťou konať Jeho vôľu v každej životnej situácii.
My, kresťania sme k odpusteniu motivovaní predovšetkým Božím odpustením,
ktoré sme prijali z prebodnutých rúk Pána Ježiša Krista. A preto nezabúdajme na
slová apoštola Pavla: „Znášajte sa vospolok a odpúšťajte si, ak by niekto mal
sťažnosť proti niekomu: ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy.“ (Kol 3, 13)
Pavel Pivka

Mládežnícka konferencia 2017

Biela skrinka

Tohtoročná mládežnícka konferencia
sa bude konať 24. - 26. 2. 2017 v
Banskej Bystrici. Téma: YES I DO. Viac
informácií na http://mk.baptist.sk/

Pravidelná účelová zbierka na misiu
zboru dňa 8. 1. bola 134,- € a
zbierka na rekonštrukciu našich
objektov dňa 29. 1. bola vo výške
134,5 €. Ďakujeme za všetky vaše
príspevky a prosíme Pána, aby nám dal
múdrosť pri ich využívaní.

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.

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.

Krst v zbore
Dňa 19. 2. 2017 o 15.00 h sa uskutoční v Miloslavove krst nášho zboru na
vyznanie viery podľa príkazu Mk 16, 16 a príkladu, ktorý nám zanechal Pán Ježiš
Kristus. Každý, kto túži verejne vyznať svoju vieru v Pána Ježiša krstom
ponorením, sa môže prihlásiť u br. kazateľa D. Uhrina.

Oznam pre členov zboru
Dňa 21. 2. 2017 o 18.30 h sa na Zrínskeho 2 uskutoční staršovstvo zboru, ktoré
bude spojené s diskusiou k rozpočtu zboru. Diskusie sa môžu zúčastniť členovia
zboru, ktorí majú záujem. Návrh rozpočtu zboru dostanete k nahliadnutiu
približne 10 dní pred staršovstvom.

Nové e-mailové adresy
Dávame do pozornosti nové adresy, na ktoré môžete zasielať vaše správy
a podnety:
duhrin@bjbpalisady.sk – správca a kazateľ zboru, mkesjarova@bjbpalisady.sk –
administratíva, zbor@bjbpalisady.sk – všeobecná adresa zboru
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Výročie príchodu na tento svet oslavujú
3. 2.

Miroslav Antalík

11. 2.

Vlasta Balážová

Beata Bogárová
Oľga Kováčová

Margita Kráľová

12. 2.

Martin Pribula

4. 2.

Veronika Večereková

13. 2.

Zlatica Vyskočilová st.

5. 2.

Barbora Antalíková

15. 2.

Ingrid Jančulová

Štefánia Antalíková

16. 2.

Lenka Pribulová

Juraj Baláž

23. 2.

Anna Plett

11. 2.
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Národný týždeň manželstva – Spolu na ceste

Prispej k väčšej súdržnosti zboru

Milí priatelia, blíži sa „Národný týždeň manželstva“ (NTM), v ktorom budeme
častejšie počuť o manželskom spolunažívaní. Tento rok je zameraný na „spoločnú
cestu“ životom. Pripravujeme priestor pre komunikáciu medzi manželskými
pármi. Zdá sa nám, že komunikácia a väzby medzi manželmi majú na pôde nášho
zboru rezervy. Preto chceme vytvoriť priestor na to, aby sme o veciach hovorili
a tak prispeli k budovaniu našich manželstiev. Potrebujeme sa navzájom oveľa
viac, ako si myslíme a určite sa máme čím obohatiť. Nosnou témou bude
duchovná väzba, komunikácia a vzájomná duchovná služba medzi manželmi.
Preto prijmite pozvanie na toto stretnutie bez ohľadu na vek a duchovnú realitu.
Stretneme sa teda v stredu dňa 15. 2. 2017 o 18.00 hod. na Súľovskej 2.
V prípade, že potrebujete postrážiť deti, oslovte „babky a dedov“, alebo nám dajte
vedieť. Budeme hľadať spôsob, aby ste mohli deti nechať „zaparkované
a strážené doma“.
Za prípravný tím: Laci Kamocsai, Radovan Hovorka a Dušan Uhrin

Vnútorná konzistencia (súdržnosť, kompaktnosť) zboru je dôležitá pre duchovné
zdravie zboru, vrátane schopnosti navzájom si slúžiť a spoločne prinášať tomuto
svetu evanjelium, Slovo života a nádeje. Ak nie sme súdržní, znamená to, že sme
podľahli tlaku všadeprítomného individualizmu. Nasledujúci polrok sa chcem na
vnútornú súdržnosť zboru zamerať s oveľa väčšou intenzitou ako doteraz.
Predpokladom súdržnosti je láska a podriadenosť Kristovi ako hlave Cirkvi, ale aj
vzájomná láska, ktorá má mnohé konkrétne podoby. Uvediem niektoré
z mnohých.

Senior klub
V mesiaci február 2017, ak dá Pán, by sme sa z milosti Božej chceli znova
stretnúť posledný štvrtok v mesiaci t. j. 23. 2. 2017 na Súľovskej ul. v čase od
10.00 do 14.00 hod. Téma: Život a diela Krístíny Royovej. Všetci sú srdečne
vítaní!
V láske Kristovej Jana Makovíni

Pomoc ľuďom bez domova
Milé sestry a milí bratia, ďakujem všetkým Vám, ktorí ste sa doteraz zapojili do
služby ľuďom bez domova. Na rok 2017 má náš zbor na varenie polievky
rezervované nasledovné termíny: 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

Sesterské okienko
Srdečne pozývam sestry na stretnutie už tento utorok 7. 2. o 17.00 hod. na
Zrínskeho ul. Okrem Pánovho odkazu na tento rok budeme hovoriť o radách a
skúsenostiach s navštevovaním chorých a naplánujeme aj konkrétne návštevy.
Andrea Balážová

Predstavovanie zborových služieb na nedeľných bohoslužbách. Chceme v tom
pokračovať. Koordinovať to bude Šimon Hovorka, ochotne sa na to dal. Prvý
vstup, predstavenie služby DEPO bratom Dáriusom Kráľom bolo pre mnohých
veľkým povzbudením. Mimochodom, započul niekto Dáriusovo volanie o pomoc?
Služba DEPO potrebuje personálne posilniť, modlitebne podporiť a osobne
povzbudiť, a nie je to ani tak náročné.
K väčšej kompaktnosti zboru napomôže aj to, ak každý jeden člen zboru bude
aktívne hľadať cestu k iným členom zboru a nezaradeným priateľom na osobnej,
individuálnej úrovni. Je diametrálny rozdiel medzi dvoma prístupmi: čakať, až sa
ku mne niekto priblíži, osloví ma a prejaví o mňa záujem a medzi mojím aktívnym
prístupom k iným. Dôvodov na aktívny prístup je viacero: vznik a budovanie
nových duchovných priateľstiev, vzájomná pomoc pri nesení životných bremien
(modlitby, povzbudenie, praktická pomoc), lepšia spolupráca na budovaní Božieho
kráľovstva (budovanie zboru a misia).
K väčšej súdržnosti zboru napomôže aj participácia na už existujúcich alebo
vznikajúcich službách. Prosím, aby ste si nalistovali a podľa možnosti reagovali na
moje štyri výzvy uverejnené v januárovom čísle zborového spravodaja. Sú v ňom
výzvy zapojiť sa do služby a prevziať zodpovednosť.
Moja dnešná výzva smeruje aj k aktívnej účasti na stretnutí manželských párov,
ktoré sa bude konať v stredu 15. 2. 2017. Stretnutie bude zamerané hlavne na
budovanie mostov a súdržnosti medzi manželskými pármi. Hlavne tým mladším
(avšak nie len tým) manželským párom chýba spoločná história, skúsenosti,
zážitky. Pritom čelia rovnakým životným výzvam.
Je viacero spôsobov, ako budovať väčšiu súdržnosť, kompaktnosť zboru.
Vyberte si spôsob, ktorý je vám najbližší a vykročme jeden k druhému. Je to cesta
k nášmu vzájomnému obohateniu, k efektívnejšej službe a k osláveniu Krista,
hlavy Cirkvi.
Dušan Uhrin

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