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Správa kazateľa
Úvod
Myslím, že väčšina z vás, najmä tí, ktorí s tým majú nejakú
skúsenosť, bude so mnou súhlasiť, že písanie rôznych
výročných a iných správ nepatrí medzi obľúbené a preferované
činnosti. Vždy mi dlhšie trvalo, kým som sa prinútil sadnúť za
počítač a písať správu. Tá moja tohtoročná správa za zbor sa
navyše líši od tých predchádzajúcich v tom, že je (zatiaľ)
poslednou správou, ktorú píšem o dianí v tomto zbore. Bude to
teda tentokrát len pohľad späť a už menej dopredu. To už
prenechám môjmu nástupcovi na poste kazateľa. Práve pre
zachovanie určitej kontinuity, možno aj pre poučenie sa
a inšpiráciu, je dôležité, aby takéto výročné správy za zbor a aj
za jednotlivé zložky zboru vznikali, aby sme nemuseli
opakovať chyby, aby sme mohli zachovať a rozvíjať to, čo je
dobré a možno aj objaviť niečo, čo sme už aj zabudli.
Božie Slovo nám pripomína, aby sme Nezabúdali na žiadne
z Jeho dobrodení, alebo aby sme priamo nezabudli pri všetkom
tom dianí na Boha samotného a správy nám v tom pomáhajú,
lebo môžeme „sčítať všetky dary, ktoré Pán nám dal“ ako
spievame v známej piesni, aby zaznela z nášho srdca a pier
nová pieseň chvály Bohu.
Aj vo verši na minulý rok 2016 pre náš zbor sa Pán stavia
výrazne do centra nášho života: „ Aby ste žili, ako sa patrí
vzhľadom na Pána a páčili sa mu vo všetkom tým, že budete
prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť v poznaní
Boha.“ (Kol 1, 10). Môžem teraz aj cez správy vidieť, ako sa
nám darilo, či nedarilo žiť posväteným životom, hľadať
a napĺňať Jeho vôľu, môžeme vidieť koľko a aké ovocie sme
uplynulý rok priniesli a nakoľko sme vzrástli v poznaní Boha.
Myslím, že aj nezvolenie kazateľov a s tým súvisiaca súčasná
situácia, nám umožňovala a umožňuje uplatniť aj výzvu tejto
čiastky Božieho Slova, ktoré nás inšpirovalo v uplynulom roku.
Tieto správy nás popri chvále a vďačnosti Bohu, môžu viesť aj
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k tomu, aby sme to „zázračné“ slovíčko ĎAKUJEM vyslovili aj všetkým tým bratom
a sestrám, ktorí verne slúžili na poli Božieho kráľovstva aj v našom zbore.
Štatistika
Uplynulý rok sa trochu viac, ako po minulé roky rozhýbali čísla v štatistike nášho zboru,
žiaľ, smerom dole, nakoľko sme sa rozhodli zreálniť počet členov nášho zboru
a kontaktovali sme niektorých bratov a sestry, ktorí dlhodobejšie nenavštevujú náš zbor,
či majú stále záujem byť členmi a udržiavať kontakt so zborom. Až deviatim členom
zboru z jedenástich, ktorým staršovstvo už v roku 2015 pozastavilo členstvo, toto
pozastavenie členstva potvrdilo aj Zborové členské zhromaždenie a priradilo ich
k deviatim, ktorým bolo členstvo pozastavené už predtým. Celkovo spolu 18 členovia
majú pozastavené členstvo (nerátajú sa do počtu riadnych členov), ktorým by sme mali
venovať zvýšenú pozornosť. Ukončili sme členstvo 7 bratom a sestrám s pozastaveným
členstvom, ktorých sme neevidovali medzi riadnymi členmi, o ktorých sme dlhé roky
nemali žiadnu informáciu a niektorí z nich už zrejme aj zomreli. Zbor sa rozhodol
ukončiť členstvo aj E. Kopcovej, ktorá tiež už mala pozastavené členstvo a s ktorou sa
napriek vynaloženému úsiliu zo strany staršovstva a ďalších ľudí v zbore, nepodarilo
obnoviť kontakt. Na vlastnú žiadosť ukončili členstvo br. M. Kráľ, ml. (ktorý mal tiež
pozastavené členstvo) a sestra K. Lomen. O ukončenie členstva v našom zbore
a preregistráciu do zboru BJB Bernolákovo požiadala sestra M. Kráľovičová a do zboru
Revúcka Lehota sestra R. Máziková. Hneď na začiatku nového roku nás do večnosti
predišla sestra Ľudmila Stanková vo veku 85 rokov, ku ktorých dožitiu jej chýbali 4 dni.
V marci nečakane odišla do nebeskej vlasti sestra Lydka Vajová vo veku 70 rokov
a koncom októbra nás opustil brat Ondrej Betko, ktorý sa dožil 87 rokov. Nakoľko sme
za člena zboru v roku 2016 neprijali nikoho, klesol počet riadnych členov zboru zo 180
na 174, pričom 8 členovia z uvedeného počtu sú členmi na našej misijnej stanici na
Chvojnici.
Tešili sme sa v roku aj z dvoch krstov. Hneď na začiatku januára vyznali svoju vieru
v Pána Ježiša krstom ponorením v modlitebni BJB v Miloslavove Marek Vyskočil a Eva
Szepová a v júli Marija Krajči.

Pán Boh v roku 2016 požehnal do rodín členov nášho zboru dve deti. Obe sa narodili
v auguste, Luisa Kolárovská 20. a Sebastián Kráľ 24. augusta. Luisu sme koncom
novembra aj požehnávali v našom zbore. Tešili sme sa aj z rozhodnutia členov
a priateľov nášho zboru vykročiť na spoločnú cestu životom. Priamo v našej modlitebni
si dali manželský sľub v auguste David Lomen a Marija Krajči a začiatkom októbra
Martin Pribula a Sylvia Hovorková. Koncom septembra si v modlitebni BJB v Košiciach
povedali „ÁNO“ Matej Kolářik a Miriama Jašková. Aj minulý rok sme priestory našej
modlitebne prenajímali na sobášne zhromaždenia iných kresťanských cirkví.
S vďačnosťou Bohu vítame v našom obecenstve aj ľudí, ktorí navštevujú naše
zhromaždenia a stretnutia (niektorí aj dlhé roky), ale z rôznych dôvodov sa nechcú,
alebo nemôžu stať registrovanými členmi. Ich počet dosahoval v uplynulom roku (spolu
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s deťmi a dorastencami z našich rodín) okolo 100 osôb. Počet osôb, ktoré viac, alebo
menej pravidelne navštevujú a patria do spoločenstva nášho zboru, alebo majú s ním
v nejakej forme kontakt oproti roku 2015 mierne poklesol a pohyboval sa okolo 270.
Veľkú skupinu tvoria v našom zbore bratia a sestry z Dolnej zeme, ktorí sa prisťahovali
na Slovensko kvôli práci. Priemerná účasť na nedeľných dopoludňajších bohoslužbách
sa pohybovala okolo 120-130 návštevníkov.
Účasť na nedeľných bohoslužbách je znížená vysokým počtom seniorov (asi 12 členov),
ktorí už z dôvodu slabosti a choroby nemôžu prichádzať na naše stretnutia
a bohoslužby. Starostlivosť o týchto bratov a sestry verne konajú diakoni a sestry, ktorí
ich pravidelne navštevujú, za čo som veľmi vďačný. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim
účasť na bohoslužbách v nedeľu je množstvo rôznych konferencií a kresťanských
podujatí, na ktorých sa zúčastňujú členovia nášho zboru, alebo služba našich členov
v iných zboroch, či trávenie víkendu mimo Bratislavy. Je ťažké v priebehu pracovného
roku nájsť nedeľu, keď môžeme byť všetci prítomní.
Počet členov nášho zboru, ktorý dlhodobo žijú v zahraničí poklesol z 12 na 7 členov.
V blízkych obciach za hranicami Rakúska a Slovenska žije asi 5 rodín nášho zboru. Vo
vzdialenejších obciach Slovenska žili v uplynulom roku 5 členovia nášho zboru.

Popri spomínaných 18 členoch nášho zboru, ktorým bolo pozastavené členstvo,
ostávajú predmetom našich modlitieb a pastoračného záujmu aj ďalší asi piati členovia
nášho zboru, ktorí prichádzajú do nášho spoločenstva veľmi sporadicky. Asi 6 členovia
nášho zboru pravidelne navštevujú iné kresťanské spoločenstvá, ale zatiaľ si
nepreregistrovali členstvo. Vysoký je celkový počet dlhodobo neprítomných členov,
ktorý pohybuje okolo 35 (okrem tých s pozastaveným členstvom).

Za veľmi dôležité považujem, aby sme prehlbovali svoj záujem o ľudí, ktorí prichádzajú
do nášho spoločenstva ako nepravidelní, alebo noví návštevníci a majú záujem o naše
spoločenstvo. Nie je to len úloha uvítacej služby pri dverách, ktorej službu si veľmi
oceňujem, ale v podstate každého z nás „domácich“, aby sme prejavovali záujem a ľudí,
ktorí k nám prídu, aby si mohli u nás nájsť priateľov, vybudovať kontakty a nájsť
v našom spoločenstve svoju duchovnú rodinu.
Modlitby

Vážme si milosť, že môžeme predkladať naše chvály aj prosby všemocnému Bohu
a buďme vďační, že On viditeľne odpovedá. Modlitebné zázemie a podpora, príhovorné
modlitby za našich bratov a sestry, za priateľov a príbuzných, ktorí ešte nepoznajú
Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, ako aj modlitebná podpora všetkých aktivít, celého
života nášho spoločenstva je jednou z podstatných vecí, ktoré nás odlišujú od
akéhokoľvek ľudského spolku.
Popri našich individuálnych modlitbách v komôrke sú pridanou hodnotou spoločenstva
spoločné modlitby, ktoré majú špeciálne prisľúbenie od Pána. Som rád, že súčasťou
veľkej väčšiny našich stretnutí, či už skupín, pracovných výborov aj spoločných
výročné správy za rok 2016
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bohoslužieb sú aj hlasné spoločné modlitby.

Všetkých našich bratov a sestry, priateľov a aj neznovuzrodených členov našich rodín,
o ktorých som hovoril aj v predchádzajúcom odseku, ako aj všetky problémy máme
príležitosť prinášať neustále v našich príhovorných modlitbách a prosbách pred nášho
Pána. Modlitebný život je jedným zo základov života jednotlivca aj spoločenstva
veriacich. Záujem o modlitebný zápas na modlitebných stretnutiach v pondelok večer
a v utorok ráno (pre mužov) je žiaľ veľmi malý. Zúčastňujú sa ich väčšinou tí istí
niekoľkí bratia a sestry. Počet modliacich sa nie je rozhodujúci pre vypočutie modlitieb,
ale je mi ľúto, že tí, ktorí by mohli byť prítomní, prichádzajú o Božie požehnanie, ktoré
na nich prijímame, preto chcem povzbudiť ďalších, aby ste túto príležitosť k spoločným
modlitbám využívali.

Celý uplynulý rok pokračovali v našich priestoroch aj pravidelné modlitby (približne
v dvojtýždňovom intervale) kresťanov z rôznych spoločenstiev z Bratislavy a okolia
s poslancami NR SR, ktoré sa zintenzívnili v období pred parlamentnými voľbami 5.
marca. Po voľbách sa rozšíril počet poslancov, ktorí veria v Pána Ježiša a viac, alebo
menej pravidelne prichádzajú na tieto modlitebné stretnutia z pôvodných troch na
deväť a spolu s nimi prichádzajú aj niektorí ich asistenti. Príležitostne prichádzal na
tieto modlitby aj poslanec európskeho parlamentu B. Škripek, ktorý ich pred asi šiestimi
rokmi inicioval. Vidíme ako veľmi dôležité aj týmto spôsobom napĺňať výzvu Božieho
Slova (1Tim 2,2), aby sme sa modlili za tých v moci postavených.
Pomôckou pre naše individuálne aj spoločné modlitby bol aj v uplynulom roku
modlitebný kalendár nášho zboru, ktorého aktualizácia je uverejňovaná aj v týždenných
oznamoch. Nepodarilo sa nám pokračovať v nedeľných večerných modlitebných
stretnutiach spojených s chválami, ale viaceré veľmi požehnané chvíle chvál a modlitieb
boli v nedeľu dopoludnia. Využívajme výsadu a príležitosť, ktorú máme, že sa môžeme
modliť k všemohúcemu Bohu, Stvoriteľovi neba a a zeme a prichádzať k nemu
kedykoľvek ako milované deti k nášmu Nebeskému Otcovi.
Biblické a iné vzdelávanie

Spoločné štúdium Svätého Písma prebiehalo vo viac menej pravidelnom rytme
a nezmeneným spôsobom (okrem letných trojmesačných prázdnin ). Takmer každý
utorok popoludní preberal br. Pavel Pivka so skupinou záujemcov najmä z radov
seniorov, texty z Božieho Slova. Väčšinu času venovali štúdiu Evanjelia Lukáša. Počas
štvrtkových večerných biblických hodín pokračoval kazateľ zboru Ján Szőllős do polovice
februára vo vykladaní knihy Genezis a zvyšná časť roka bol preberaný List Rímskym.
Počas sabatikalu J. Szőllősa preberal D. Uhrin tému učeníctva. Jeden večer na jar bol
venovaný koncertu Kazateľského tria z Česka. Na oboch týchto vzdelávaniach sa
zúčastňovalo okolo 10 – 15 ľudí. Okrem uvedených celozborových príležitostí, bolo
zamyslenie nad Písmom a diskusia aj súčasťou stretávania viacerých skupiniek. Na
skupinkách bol aj priestor na tematické štúdium Písma.
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Napriek existencii širokej škály ponúk rôznych typov vzdelávania v rámci našej cirkvi aj
na nad denominačnej úrovni a napriek ponúkanej podpory zo strany zboru, sú tieto
možnosti málo využívané našimi členmi. Niektorí členovia nášho zboru sa aj minulý rok
zúčastnili v rámci BJB Školy pastorálneho poradenstva, Víkendu pre vedúcich mládeží či
Duchovných cvičení. Na medzi denominačnej úrovni sa tím pracujúci s mládežou
zúčastnil na Konferencii pre pracovníkov s mládežou (KPM) v Žiline. Do kurzov Detskej
misie sa mohli zapojiť niektorí jednotlivci spomedzi vedúcich besiedky.
Veľmi ma teší, že vďaka úsiliu a iniciatíve brata Kazateľa Dušana Uhrina pokračovala aj
v uplynulom roku naša Zborová škola rastu a služby. Získala si veľký ohlas svojou
kvalitou nielen medzi členmi nášho zboru, ale aj ľuďmi z iných denominácií, ktorí tvorili
nakoniec aj väčšinu účastníkov stretnutí s M. Macákom a Z. Mátyusom.
Pokračovali aj stretnutia mamičiek malých detí v našich priestoroch raz týždenne na
Klubíku, čo je veľmi cenené zo strany účastníčok.
Nedeľné bohoslužby

Dopoludňajšie nedeľné spoločné zhromaždenie je jediné miesto a čas, kde sa
stretávame všetci spolu, celý zbor, hoci stretnutia rôznych skupín prebiehajú takmer
každý deň v týždni. Pre viacerých členov a priateľov nášho zboru je však to nedeľné
stretnutie jediné, na ktoré prichádzajú. Preto sa snažíme, aby na tomto stretnutí mohli
všetci, bez ohľadu na vek, národnosť, pohlavie, či vzdelanie a sociálne postavenie,
prijať povzbudenie od Pána skrze Božie Slovo, cez spoločenstvo s ostatnými bratmi
a sestrami, prejaviť rôznym spôsobom cez piesne, chvály, modlitby, svedectvá svoju
zbožnosť, aby sme vytvorili priestor Duchu Svätému, aby konal svoje dielo a aby sme
mohli prežívať a zažívať prítomnosť Pánovu.
Sústredenie sa na Pána je spôsobom, ako dosiahnuť, aby naše spoločné bohoslužby
boli inšpiratívnym časom, kde prijímame Božie požehnanie, povzbudenie a posilnenie
do nášho každodenného života. Dávali sme na našich nedeľných bohoslužbách priestor
rôznym formám, zažívali sme rodinnú atmosféru, ale zároveň sme sa usilovali zachovať
ich slávnostný charakter, kde v centre všetkého, čo robíme a hovoríme nie sme my ľudia
a naše potreby, ale náš Pán a Jeho oslava.
Pokračovali sme v osvedčenej štruktúre, ktorú sme zaviedli pred rokom, keď sme
zahrnuli do našich bohoslužieb aj deti a snažili sme sa ich osloviť príhovorom v podaní
moderátorov a aj sme spoločne s deťmi chválili Pána a prepustili ich s požehnaním na
ich stretnutie besiedok, ktorého súčasťou je aj lekcia z Písma. Som vďačný, že
moderátori sa snažia poctivo pripraviť priebeh zhromaždení, ale zároveň aj nechať
priestor pre Ducha Svätého, čo vytvára lepšiu dynamiku a oživenie a umožňuje
slúžiacim kvalitne sa pripraviť.

Bohoslužby bez spievaných chvál a uctievania sú ochudobnené a som vďačný, že sa
stali neoddeliteľnou súčasťou našich bohoslužieb. Cez hudbu a spev môžeme vyjadriť
to, čo nevieme vyjadriť len hovoreným slovom. Pri chválach a uctievaní nás najčastejšie
výročné správy za rok 2016
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viedli aj v uplynulom roku chválospevov skupiny tvorené najmä našimi mladými bratmi
a sestrami, viackrát nám slúžila aj rodinná skupina Plettovcov. Po odchode viacerých
členov chválospevových tímov v priebehu leta sa táto služba opäť konsoliduje. Veľkú
väčšinu nedieľ obetavo slúžil pri hudobnom doprovode spevov a aj dirigovaní brat Slávo
Kráľ. Služba nášho zborového spevokolu je vždy veľkým oživením a duchovným
povzbudením, ale žiaľ v nedeľu dopoludnia nie je pravidelná.
Som vďačný Bohu, že máme v našom zbore viacerých obdarovaných bratov a sestry,
ktorí sú zároveň väčšinou aj ochotní uplatniť svoje obdarovanie a slúžia v našom zbore
kázaním Slova. Kázanie a výklad Božieho Slova je ústrednou časťou našich nedeľných
bohoslužieb. Záujem o službu Slovom v našom zbore je aj zo strany hostí, čo nás teší.
Najčastejšie v nedeľu dopoludnia slúžili inštalovaní kazatelia zboru brat Dušan Uhrin
(13x) a Ján Szőllős (11x). Každý z nich sa snažil minimálne raz mesačne slúžiť Slovom
v našom zbore v modlitebni na Palisádach. Služba J. Szőllősa bola ovplyvnená
trojmesačným sabatikalom. Popri ustanovených kazateľoch zboru, najčastejšie slúžil,
takmer každú druhú nedeľu v mesiaci aj brat kazateľ T. Valchář (9x), tajomník Rady BJB.
Z ďalších kazateľov, ktorí sú členmi nášho zboru nám slúžili bratia St. Baláž (5x) a Juraj
Pribula (1x). Ochotne nám aj popri svojej vyťaženosti v civilnom zamestnaní slúži raz
štvrťročne brat Ľ. Dzuriak (3x) a brat P. Kolárovský (3x) a jednu nedeľu slúžili Slovom aj
brat Sl. Kráľ a P. Pribula. Priestor pre službu Slovom v priemere dva razy za štvrťrok sme
poskytovali aj hosťom. V júli a koncom októbra nám slúžil brat kazateľ P. Pivka z BJB
Podunajské Biskupice. Náš zbor navštívil ešte začiatkom roku 2016 a slúži dopoludnia
aj popoludní predseda Rady BJB br. D. Kraljik. Z ďalších kazateľov našej jednoty nám
prišli zvestovať Božie Slovo bratia T. Hanes, M. Mišinec a G. Venter. V januári nám
prišiel poslúžiť brat J. Bán zo zboru BJB Košice a v októbri nám slúžil Z. Mátyus, ktorý
prednášal aj na našej zborovej škole rastu a služby. Zo zahraničia k nám prišli v júni na
návštevu a poslúžiť bratia a sestry zo zboru v Albertise (Maďarsko) a Slovom slúžil ich
kazateľ F. Újváry. Zopakovali sme pokus uskutočniť začiatkom marca aj slávnostnú
časť Výročného zborového zhromaždenia v nedeľu dopoludnia pred popoludňajšou
pracovnou časťou. Z objektívnych príčin sa nám podarilo zorganizovať len raz Zborový
deň v CZŠ Narnia v máji. V októbri sme oslávili aj našu zborovú slávnosť vďakyvzdania
(nielen) za úrodu.
Na našej zborovej stanici Chvojnica sa stále sa usilujeme zachovať aj pravidelné
nedeľné bohoslužby pre malú skupinku veriacich. Obetavo tam minimálne raz mesačne
dochádzal slúžiť Slovom brat Pavel Škulec. V mesačnom intervale sa snažili prichádzať
slúžiť a aj navštíviť bratov a sestry na Chvojnici a v Častkove bratia kazatelia Dušan
Uhrin a Ján Szőllős, ale kvôli sabatikalu a iným povinnostiam sa mi to nepodarilo každý
mesiac uskutočniť. Na Chvojnici boli slúžiť aj brat kazateľ St. Baláž a brat V. Ira. Na
Letnice už tradične slúžil na Chvojnici spevokol zboru. V mesiacoch október, november
a december sa bohoslužby na Chvojnici nekonali z dôvodu rekonštrukcie modlitebne.
Zhromaždenia v nedeľu večer neboli úplne pravidelné. Neuskutočňovali sa najmä počas
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prázdnin a sviatkov a niekedy boli miesto nich nácviky spevokolu (najmä pred
koncertmi) alebo zborové členské zhromaždenia. Rastúci počet priaznivcov a účastníkov
si získaval pravidelný cyklus Hudobných večerov na Palisádach, ktoré sa uskutočnili
celkovo osem krát. Vďaka za organizáciu týchto podujatí, ktoré si už vytvorili určitú
tradíciu a meno a na ktoré prichádzajú účinkovať kvalitní umelci, patrí br. L.
Kamocsaiovi. Tieto koncerty sú zároveň priestorom, kde môžeme pozvať svojich
známych a nadväzovať kontakty s návštevníkmi. S veľkým ohlasom a účasťou sa stretli
veľkonočný a vianočný koncert spevokolu a orchestra nášho zboru, ktoré boli
pripravené na vysokej hudobnej aj duchovnej úrovni. Po skúsenosti z predchádzajúceho
roku, sme sa rozhodli organizovať dva vianočné koncerty v našich priestoroch a obe
príležitosti boli „vypredané“. Veľkou radosťou nás naplnili dva slávnosti krstu, ktoré sme
mohli mať v modlitebni BJB Miloslavov začiatkom januára a v júli. Náplňou ostatných
večerov boli: prednáška I. Kohúta o kreacionizme, tematické štúdium Písma metódou
induktívneho štúdia Písma, ktoré viedol predseda Rady BJB D. Kraljik, dvakrát bol
diskusný večer – raz vo februári k voľbám do NR SR , kde sa prišli predstaviť niektorí
kresťanskí kandidáti a druhýkrát v novembri v súvislosti s voľbami kazateľa zboru.
Novým podujatím, ktoré by sme chceli opakovať bol Zborový koncert koncom mája, kde
sa predstavili a hrali členovia nášho zboru. Vo februári predstavilo svoju službu na poli
Božieho kráľovstva kresťanské Rádio 7 a v decembri sme poskytli nadácii Integra
priestor našej modlitebne pre benefičný koncert pre deti v Afrike. Detský vianočný
program v uvoľnenej atmosfére nedeľného adventného podvečera opäť oslovil všetkých
prítomných svojou spontánnosťou a radosťou. Možno som na obmedzenom priestore
tejto správy nespomenul menovite každého, ale chcem aj týmto spôsobom vyjadriť
vďaku všetkým, ktorí sa zapojili do služieb počas zhromaždení a do prípravy
a organizácie programov a podujatí v našom zbore.
Vzťahy so zbormi v západnej oblasti BJB a ostatnými cirkvami a medzinárodná
spolupráca

Je výborné, že už desaťročia sú tradičným začiatkom nového roka spoločné
ekumenické modlitby v rámci Aliančného modlitebného týždňa, ktorý organizuje
Evanjelická aliancia. Počas ôsmich večerov sme sa mohli spolu modliť a prosiť za toto
mesto, naše zbory, rodiny, za náš národ spolu bratmi a sestrami z Cirkvi adventistov
siedmeho dňa, Cirkvi bratskej, Evanjelickej cirkvi metodistickej, Kresťanských zborov,
Evanjelickej cirkvi a.v. a Reformovanej kresťanskej cirkvi. Šiesty krát sa minulý rok
uskutočnili aj spoločné Ekumenické bohoslužby v rámci Týždňa modlitieb za jednotu
kresťanov vo Františkánskom kostole, kde slúžil spevom aj náš spevokol.
Spoločné oblastné zhromaždenie zborov Západnej oblasti BJB sa minulý rok nekonalo.
Jediným spoločným stretnutím bola záhradná slávnosť v júni, organizovaná zborom BJB
Podunajské Biskupice. Zo zborov BJB našej oblasti nám slúžili br. kazatelia P. Pivka (P.
Biskupice), M. Mišinec (Bernolákovo) a G. Venter (IBCB). Kazateľ zboru J. Szőllős slúžil aj
ako podpredseda Rady BJB v máji v zbore Viera, a v októbri v zboroch Miloslavov (90.
výročné správy za rok 2016
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výročie zboru) P. Biskupice (Vďakyvzdanie) a Bernolákovo. Mimo západnej oblasti som
slúžil v zboroch BJB Košice, BJB Banská Bystrica a viackrát v misijnej stanici Čučma zboru
BJB Revúcka Lehota. Z iných denominácii neslúžil v našom zbore v uplynulom roku
v rámci nedeľných dopoludňajších zhromaždení nikto. V novembri som slúžil
v cirkevnom zbore ECAV Obišovce.
Tak ako v predchádzajúcich rokoch pokračovala aj v roku 2016 spolupráca so zbormi
v rámci platformy Kresťania v meste v rámci ktorej sme sa zúčastnili spoločných
ekumenických bohoslužieb na Veľký Piatok v Istropolise, kde kazateľ nášho zboru D.
Uhrin vysluhoval Večeru Pánovu.

V roku 2016 som bol tri mesiace na sabatikale od mája do augusta, a preto som sa
zúčastnil len na rodinnom tábore zboru, kde som sa zapojil do moderovania stretnutí
tínedžerov. Do práce jednotlivých zložiek nášho zboru som sa zapájal sporadicky, podľa
potrieb a požiadaviek z ich strany. Pravidelne som sa zúčastňoval stretnutí diakonov
a služobníkov zboru a stretnutí Hospodárskeho výboru. Správy o bohatej činnosti
jednotlivých zložiek nájdete pripojené a preto sa o nich nebudem v mojej správe
podrobnejšie rozpisovať. Zabezpečoval som aj administratívu a agendu zboru a ako
štatutár zboru som vybavoval rôzne úradné záležitosti.
Záver

Uplynulý rok bol v našom zbore rokom volieb a zároveň aj začali v zbore väčšie zmeny.
V marci bolo na výročnom zborovom členskom zhromaždení zvolené nové
sedemčlenné staršovstvo. Hneď po ustanovení nového staršovstva začal proces volieb
kazateľov zboru. Z oslovených kandidátov súhlasili s kandidatúrou na ďalších päť rokov
kazatelia D. Uhrin a J. Szőllős, ktorí už pôsobili v zbore. Vo voľbách v júli a v auguste
však nedostali potrebnú väčšinu hlasov a neboli zvolení. Za nového správcu zboru bol
v októbri zvolený br. D. Uhrin a v novembri sa ujal tejto služby. Obaja kazatelia pôsobili
v zbore do 31. 12. 2016. Brat D. Uhrin je od 1.1. 2017 do 30.6. zastupujúcim
kazateľom v zbore.
Som vďačný Pánovi za 16 rokov služby v pozícii kazateľa v tomto zbore. Prijal som
v tejto službe veľa požehnania a našiel som v tomto zbore svoj duchovný domov. Som
vďačný za množstvo zapálených, horlivých, verných a vytrvalých spolupracovníkov,
s ktorými som mohol slúžiť. Kým žijem v Bratislave, ostávam členom tohto zboru
a chcem v rámci mojich možností, obdarovania a síl aj ďalej slúžiť. Vnímam to tak, že
zbor potrebuje zmenu a impulz v novom kazateľovi. Formulovanie zámerov, predstáv,
či cieľov služby zboru už prenechám môjmu nasledovníkovi, ktorého verím, že Pán
povolá do tohto zboru za kazateľa a dúfam, že zbor si ho aj v prvom polroku roku 2017
aj zvolí. Určitý obraz o stave a situácii v zbore poskytuje aj tretia analýza NCD –
Prirodzeného rastu zboru, ktorej výsledky sme obdržali na jar. Podľa nej sme za tri roky
mierne kvalitatívne vzrástli, ale stále sme celkovo a aj v šiestich z ôsmych kvalitatívnych
vlastností pod úrovňou priemeru. Našim najsilnejším faktorom sú podľa analýzy
skupinky s komplexnou náplňou a najslabšími zmocňujúce vodcovstvo a evanjelizácia
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zameraná na potreby. Dúfam, že tieto nové informácie o potrebných dôrazoch
a zmenách neostanú ležať nevyužité a bez aplikácie.
Viem, že akákoľvek ľudská analýza je len pomôcka. To najdôležitejšie je byť napĺňaní
a nechať sa viesť Duchom Svätým a poslúchať Jeho usmernenia. Verš na tento rok
2017 nám pripomína perspektívu večnosti a povzbudzuje víťazného ducha: „ Kto
zvíťazí, tomu dám sedieť so mnou na mojom tróne, tak ako aj ja som zvíťazil a sedím
so svojim Otcom na Jeho tróne.“ (Zj 3, 21-22) Želám nám všetkým, nášmu zboru, aby
sme naplnili tento verš Písma a žili víťazný život v moci Pánovej už tu na tejto zemi.
Ján Szőllős

Pastorácia a poradenstvo
Úvod. Štruktúra tejto správy je podobná, aká bola minulý rok, avšak jej výpovedná
hodnota je aktualizovaná. Osobná služba má rôzne formy. Čím prirodzenejšia je forma,
tým je pre človeka prijateľnejšia. Osobná služba sa niekedy deje medzi štyrmi očami,
inokedy v užšom spoločenstve. Formy a nástroje sú rôzne, ale mnohokrát sa vzájomne
prelínajú. Preto je osobná služba miestami ťažko uchopiteľná a merateľná. Tak, ako
ktorejkoľvek inej službe, aj tej pastoračnej sa darí rôzne.
Tímy. Osobná a pastoračná služba sa realizuje aj prostredníctvom staršovstva. Viac, či
menej frekventovanou témou stretnutí staršovstva boli aj pastoračné prípady. Niekedy
tému osobnej a pastoračnej služby vytesnili iné naliehavé témy. Staršovstvo potrebuje
v budúcnosti ustrážiť, aby pastorácia bola pravidelnou agendou jeho stretnutí a aby
pastorácii venovalo dostatočnú pozornosť. Osobná a pastoračná služba sa realizuje aj
prostredníctvom diakonského tímu. Je prirodzené, že dôraz diakonskej služby je viac
zameraný na praktickú stránku života. Osobná duchovná služba však nesmie chýbať ani
tu, a preto má v diakonskej službe svoje miesto aj modlitba a povzbudenie viery.
Osobná a pastoračná služba sa realizuje aj prostredníctvom pastoračného tímu.
O pastoračnom tíme, jeho zámeroch a službe budem písať v samostatnom bloku.
Mimochodom, všetky zborové služby v sebe zahŕňajú aj osobnú službu a osobný
rozmer. Ale to je témou samostatných správ za jednotlivé zborové služby.
Osobná služba. V minulom roku som mal množstvo plánovaných i sporadických
osobných stretnutí a rozhovorov na rôzne témy, ktoré prináša život. Zďaleka neboli
pokryté všetky potreby. Dominovala však jedna osobná služba, do ktorej bolo aktívne
zapojených viacero členov zboru. Všetkých zúčastnených Boh učil, ako sprostredkovať
do zložitých životných situácií lásku a pravdu, učil nás, ako budovať dôveru, učil nás
citlivosti a vernosti, učil nás, ako správne nastaviť hranice zodpovednosti, kedy sa
stiahnuť, ako sa v celej službe spoliehať na Boha, ako sa modliť a viesť duchovný
zápas, ako sa postiť a mnohému inému. Nie všetko sme zvládli uspokojivo, ale
mnohému sme sa naučili. V mnohom sme vnímali Boží, nadprirodzený manažment. Na
mnohé zložité situácie neexistujú jednoduché odpovede. Môže sa zdať, že mnoho času
výročné správy za rok 2016
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a pozornosti sme sústredili na jedno miesto. Beriem to však ako ľudsky neplánovanú,
avšak Božiu formu výučby, počas ktorej nás „hodil do hlbokej vody“. Viem však, že tento
intenzívny čas bol ohraničený len na ten minulý rok.

Duchovná starostlivosť o členov zboru, ktorí prechádzajú dlhodobou krízou vo vzťahu
k Bohu alebo k zboru. Toto je práve agenda staršovstva, ktorú sme nezvládli k našej
úplnej spokojnosti. Je príliš náročná na čas, na duchovné vnímanie i sociálne zručnosti.
Jedným z dôvodov je mimoriadna vyťaženosť členov staršovstva, ktorí musia túto
agendu zvládať popri svojich rodinných, pracovných a iných zborových povinnostiach.
Pastoračnú agendu sme mali viackrát na jednaní staršovstva. Niektoré pastoračné
prípady sme z časti riešili, mnohé ostali nedoriešené. Potrebujeme byť viac dôslední
v modlitbách i v praktických krokoch.
Stratégia tejto služby sa v porovnaní
s predchádzajúcim obdobím v zásade nezmenila, preto postoj staršovstva len
zopakujem: bratov a sestry prechádzajúcich dlhodobou krízou nezačíname riešiť
pozbavením členstva. Postup, na ktorom sme sa zhodli, je nasledovný: intenzívny
modlitebný zápas, nadviazanie komunikácie, budovanie vzájomnej dôvery, prejavovanie
Kristovej lásky a duchovná služba tak, aby sa obnovil alebo prehĺbil ich vzťah k Bohu
a k spoločenstvu. Do tejto služby však musia byť zapojení ako členovia staršovstva,
rodinní príslušníci i mnohí členovia zboru koordinovane i spontánne. Časové limity tejto
služby sme riešili v minulom období úpravou zborového poriadku.

Skupinky. Na pôde zboru funguje viacero skupiniek pod rôznymi názvami, s rôznym
zámerom a s rôznou frekvenciou. V niektorých je dôraz na modlitby, v niektorých na
komplexnú náplň, v niektorých na spontánne spoločenstvo, v niektorých na biblické
štúdium, či evanjelizáciu. Čo majú skupinky spoločné? 1) Každá prechádza prirodzenými
fázami zdaru, krízového obdobia a hľadania odpovedí na otázky: čo môžeme robiť
lepšie, aby sme vytvorili priestor pre čo najväčší počet členov zboru i priateľov na
intenzívnejší duchovný rast? 2) V každej skupinke je určitý pohyb účastníkov, lebo sa
menia ich životné okolnosti a možnosti ich účasti na skupinke, ktorú navštevovali.
Stabilní účastníci vnímajú skupinku, ako veľký prínos pre ich duchovnú stabilitu i rast vo
viere i službe. Nemáme systémovo riešené, ako „zatraktívniť“ skupinky pre ľudí, ktorí
nikdy nezakúsili požehnaný vplyv skupiniek a pre ľudí, ktorí v minulosti na skupinke
nemali naplnené duchovné potreby. Nakoľko na fungovanie skupiniek na pôde nášho
zboru boli rôzne názory, staršovstvo minulý rok vydalo k fungovaniu skupiniek oficiálne
stanovisko.
Učeníctvo. Učeníctvo je na pôde nášho zboru málo rozvinuté napriek tomu, že aj brat
Janko Szőllős v priebehu svojej dlhoročnej služby opakovane hovorieval o dôležitosti
tejto formy kresťanského života. Je len niekoľko málo členov zboru, ktorí tento biblický
princíp považujú za dôležitý a chceli by učeníctvo urobiť súčasťou svojho duchovného
života. Na skupinke mužov i v zbore bola táto téma viackrát otvorená. V niektorých
mojich osobných službách sa prvky učeníctva sporadicky objavujú. Táto forma osobnej
služby čaká v našom zbore na masívnejší rozmach. Pán Ježiš sa cieľavedome venoval
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neformálnej výchove učeníkov, preto si myslím, že náš kresťanský život a rozmach
Božieho kráľovstva skrze nás sa bez učeníctva zaobíde. Absenciu učeníctva v našom
zbore neospravedlňuje ani naša chýbajúca neskúsenosť s učeníctvom.

Služba manželským párom a rodinám. Súčasťou tejto služby sú aktivity počas
Národného týždňa manželstva (NTM), rodinné nedele, rodinný tábor a osobné
stretnutia. Počas NTM nám poslúžili manželia Sochorovci, národní koordinátori NTM
v SR a metodička z UPSVaR. Jednu marcovú nedeľu sa mladé rodiny stretli na
spoločnom obede. V lete sa konal tradičný rodinný tábor v objekte DM za účasti brata
Mátyus Zoliho s manželkou. Osobné stretnutia s manželskou tematikou sa konali
sporadicky podľa individuálnych možností.
Rozvoj podpory slúžiacim. Túto službu nemáme ešte systematizovanú. Je však
zahrnutá v zámeroch rozvoja pastoračnej služby.
Rozvoj pastoračnej služby. Za posledné obdobie sa kreoval pastoračný tím, ktorý sa
v minulom roku stretol minimálne 4x (29.3., 21.6., 5.9., 25.10.) v počte do 9 osôb.
Niektoré z tém, ktoré sme riešili: rozširovanie pastoračného tímu, učeníctvo, služba
rodinám, začlenenie bratov a sestier z Dolnej zeme do zborového života, príprava
vzdelávania a supervízií, ... Uskutočnili sa tri prednášky: Učeníctvo – Tomáš Majer
(21.4.), Odpustenie - Mátyus Zoltán (21.5.) Vyrovnávanie sa so stresom - Mátyus Zoltán
(29.10.) a minimálne dve supervízie (23-1. A 12.11.) – t.j. niečo, ako kolektívna
poradenská konzultácia taktiež s bratom Matyus Zolim. Je potrebné podotknúť, že toto
vzdelávanie, určené pre laickú i odbornú kresťanskú verejnosť a supervíziu využíva
mnoho kresťanov z rôzneho cirkevného zázemia. Individuálne konzultačné služby brata
Mátyusa využilo aj viacero členov nášho zboru. Našou túžbou je, aby vzdelávanie a rast
v osobnej službe využilo podstatne viac bratov a sestier z nášho zboru. Je dôležité si
uvedomiť, že rozvoj a rast nášho zboru závisí aj od schopnosti čo najväčšieho počtu
bratov a sestier sprostredkovať aktuálnu Božiu pravdu a lásku do konkrétnych zložitých
životných situácií.

Nakoľko sú pastoračné témy z hľadiska zverejňovania citlivé, mnohé fakty sa v správe
nedočítate. Ak však ostalo niečo z uvedeného konceptu pastoračnej služby
nepochopené, prosím, vyhľadajte ma, rád na Vaše otázky odpoviem, pokiaľ samozrejme
nebudú predmetom spovedného tajomstva.
Brat Janko Szőllős, členovia staršovstva, členovia pastoračného tímu
a ostatní
nemenovaní bratia a sestry, srdečne ďakujem za aktívnu spoluúčasť na pastoračnej
službe, ďakujem za spoluprácu, podporu, konzultácie a praktickú pomoc pri rozvíjaní
tejto služby smerujúcej v konečnom dôsledku k oslave Boha a úžitku Cirkvi.
Dušan Uhrin
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Pre rok 2016 sme dostali od Pána verš Ján 6, 40 – „Lebo to je vôľa môjho Otca, aby
každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň.”
To hlavné čo sme si pri uvažovaní o tomto verši povedali bolo, že pri všetkom čo
robíme musíme vnímať perspektívu večnosti. Veľa vecí ktoré sme počas roka
prejednávali malo súvis s životom na zemi. No napriek tomu sme sa snažili aj tieto veci
pozemského života vnímať s pohľadom na večnosť.
Staršovstvo nášho zboru pracovalo v roku 2016 v zložení Peter Antalík, Radovan
Hovorka, Vladimír Ira, Pavol Kohút, Peter Kolárovský, Miroslav Kolářik, Peter Pribula, Ján
Szőllős, Dušan Uhrín.
Začiatkom roku prebehli voľby staršovstva. Po voľbách bolo pôvodné zloženie
staršovstva rozšírené o dvoch bratov, Vladimír Ira a Pavol Kohút.
Stretnutia sme mali v utorok večer približne raz za dva alebo tri týždne.
Počas roka sme sa venovali mnohým témam ako napríklad voľby staršovstva a voľby
kazateľov zboru, hlasovanie o zastupujúcom kazateľovi, vzťahom medzi mládežou,
dorastom a zborom, rezignácii Tomáša Valchářa na funkciu zodpovedného za misiu
zboru, pastoračné otázky, skupinky v zbore ,hodnotenie práce kazateľov. Pripravovali
sme návštevu bratov a sestier z Maďarska, ktorých korene sú na Slovensku. Začiatkom
roku sme v spolupráci s Ľubkou Kohútovou a členmi zboru, ktorí mali záujem
pripravovali rozpočet zboru.
Rovnako sme venovali čas programovým otázkam Milujem svoje mesto, Noc kostolov,
návšteve predsedu Rady BJB na Slovensku, národnému týždňu manželstva a pravidelnej
príprave programu na obdobie štvrťrokov.
Uvedomujeme si, že nič by sme nemohli bez požehnania nášho Pána a Spasiteľa Pána
Ježiša. Preto chceme vyjadriť Jemu vďačnosť a do Jeho rúk vložiť aj ďalšie dni.
Peter Pribula st.

Hospodársky výbor
Po krátkom odpočinku sme sa stretli 2.2.2016 v zložení br. Szöllös, Kolářik, Kešjar, Syč,
Maďar, Mikletič. Veršíkom pre nový rok Matúš 5, 44 sme sa krátko zamysleli nad slovom
z Písma Svätého a v modlitbách sme prosili nášho Pána o Jeho požehnanie pre prácu
ktorá je pred nami. Vykročili sme na cestu poznania a z milosti Božej i jej naplnenia.
Z minulého obdobia je treba dokončiť prácu v zborových priestoroch na Zrínskeho,
knižnicu + stoly. Realizácie sa má zhostiť firma Šramo. Konzultácie ohľadom krytiny
strechy domu na Zrínskeho 2 sú v kompetencii br. Maďara a KPÚ. Po odsúhlasení typu
krytiny KPÚ sa budeme podieľať finančne na jej výmene. Práce na interiéri chvojnického
kostolíka budú zahájené po obdržaní cenových ponúk a výberovom konaní. Potreba
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odvodnenia kostola Palisády 27/A drenážou po jeho celom obvode bude odborne
posúdená a prerokovaná z KPÚ.
I v tomto roku bude naša zborová chalupa k dispozícii na rekreačné pobyty. Je však
treba veľa vecí opraviť a vylepšiť, aby sa rekreanti cítili v našich priestoroch dobre. Preto
každá brigáda príde vhod.
V mesiaci február sme dostali c. p. od firmy Nemec /TPK Group/. Táto firma realizovala
rekonštrukciu strechy kostolíka. S vykonaním prác sme boli nadmieru spokojní, preto
sme boli potešení ponukou a súhlasili sme s realizáciou rekonštrukcie interiéru
kostolíka. Všetko bolo pripravené na podpis zmluvy o dielo. Prišla však správa že firma
Nemec nemôže pristúpiť k realizácii diela z dôvodu odchodu murárov z firmy Nemec.
Začali sme hľadať firmy z okolia Chvojnice. Boli nám doporučené firmy MantapSobotište, Mravec-Sobotište, Chrenka-Vrbovce. Po zvážení c.p. sme vo výberovom
konaní vybrali firmu Chrenka /živnostníci/. Práce však mohli začať až v mesiaci október.
1.8.2016 sme začali prípravu kostolíka a jeho okolia na rekonštrukciu (vyvetvovanie
príjazdovej cesty, kosenie, oprava studne, opaľovanie drevených rámov, okien, dverí a
ich brúsenie.) Vďaka bratom za ich dobre odvedenú prácu. Zmluva o dielo bola
podpísaná z firmy Chrenka 31. 8. 2016. Na zborovej chalupe súbežne prebiehalo
kosenie, čistenie a prevzdušňovanie sadu, oprava štítu strechy stodoly+výmena lát a
škridiel, obnova náterov dažďových zvodov, príprava dreva na zimu. V priebehu roka sa
uskutočnili brigády /mládež Palisády+Depo/ a sestry a bratia z tur.odd. Za vykonanú
pracu ďakujeme. Uskutočnili sa tri tábory a sedemnásť víkendových pobytov.
Odborným posúdením pomerov vlhkosti v okolí kostola Palisády27/A a vyrozumením
KPÚ sme odstúpili od realizácie drenáže. V mesiaci august boli ukončené práce firmy
Šramo v zborových priestoroch na Zrínskeho.
3. októbra bola zahájená rekonštrukcia Chvojnického kostolíka. Kompletnú výmenu
elektroinštalácie, rozvádzača, osvetlenia a el. kúrenia realizoval br. Kešjar. Luboš, patrí
Ti naša vďaka. Rekonštrukcia podľa zmluvy o dielo bola ukončená podpísaním
preberacieho protokolu 20.12.2016. Ďakujeme predovšetkým nášmu Pánovi, že držal
nad dielom svoju ochrannú ruku, a tak umožnil firme pána Chrenku priblížiť dielo k
jeho skorému ukončeniu. Veríme, že Pán Boh požehná túto prácu a v roku 2017 bude
dokončená. Ďakujem všetkým členom H.V. za ich podiel na práci, ktorá sa uberá k
zdarnému koncu. Pán Boh nech požehná Vás i vaše rodiny!
Hospodár cirkevného zboru BJB Palisády Daniel Mikletič
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Diakonia
„Vy ste moji svedkovia – znie výrok Hospodinov a moji sluhovia, ktorých som vyvolil,
aby ste poznali a verili mi, aby ste pochopili, že som to ja. Predo mnou nebol utvorený
Boh, a ani po mne nebude. Ja, ja som Hospodin, a okrem mňa niet Spasiteľa.“ (Izaiáš
43, 10 – 11)
Pracovné stretnutia

Tým diakonov sa v roku 2016 pravidelne stretával na pracovných stretnutiach raz
mesačne na Zrínského ulici v kancelárii zboru. (Zápisnice z pracovných stretnutí boli
pravidelne zaslané všetkým členom mailom, prípadne osobne odovzdané). Pozvánky na
pracovné stretnutia pre členov tímu diakonov boli zasielané mailom spravidla tri dni
vopred. Taktiež boli vyhlasované v oznamoch v rámci nedeľného zhromaždenia.
Vnútrozborové aktivity
1. Návštevná služba

Pravidelne pokračovala návšteva našich imobilných členov v domácnostiach, ktorú
vykonávajú jednotlivé sestry a bratia, ktorí majú s navštevovanými bratmi a sestrami
vytvorený niekoľkoročný blízky vzťah. Chcel by som aj menovite spomenúť aspoň
niektorých členov tímu diakonov, ktorí pravidelne navštevovali našich imobilných
seniorov. Sú to sestry Lenka Gubová, Vladka Laurenčíková, Juditka Kolářiková, Gitka
Kráľová a manželia Valentovci. Taktiež sa návštev zúčastňovali aj bratia kazatelia J.
Szőllős, D. Uhrin a brat diakon P. Pivka (väčšinou pri vysluhovaní VP).
Okrem našich seniorov boli navštevovaní aj naši nemocní bratia a sestry či už
v domácnostiach alebo v nemocniciach. Sestry navštevovali aj mladé mamičky
s bábätkami z nášho zboru.
2. Služba núdznym

Brat O. Betko posledné dva roky svojho života prežil v DSS Samaritán v Tekovských
Lužanoch, kde 30. 10. 2016 bol povolaný Pánom do večnosti. Bratovi Romanovi
Žiaranovi sa sústavne venuje brat kazateľ D. Uhrin spolu s bratmi zo zboru, ktorý majú s
ním blízky vzťah.
3. Dopravná služba a nedeľné parkovanie

Okrem služby návštevnej pokračovala aj služba dopravná málo mobilných bratov
a sestier do nedeľného zhromaždenia. Túto službu verne koordinuje brat V. Krajčí.
V tomto roku ju využívali hlavne sestry M. Krajčiová a M. Kešjarová. Taktiež máme
naďalej prenajaté parkovacie miesta v areáli evanjelickej nemocnice na Partizánskej ulici.
4.Nedeľné obedy pre študentov

Tak ako po minulé roky aj v roku 2016 pokračovala služba pozývania študentov, ktorí
navštevujú naše spoločenstvo na nedeľný obed do rodín. Koordinátorkou bola sestra Š.
Antalíková.
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5. Zborové pohostenie

V nedeľu 9. 10. 2016 sa uskutočnil obed pre mladé rodiny, mládežníkov zo zboru. Na
Zrínskeho ulici bolo okolo 30 hostí.
Dňa 4. 12. 2016 sme mali už tradičný „Vianočný obed pre seniorov,“ kde im boli
odovzdané aj vianočné darčeky.
6. Svätodušné sviatky na Chvojnici

Aj v roku 2016 sme na Letnice boli poslúžiť bratom a sestrám na Chvojnici. Bol to pre
mnohých z nás celodenný zborový výlet, na ktorý nás odviezol už tradične „Barnibus.“
7. Vysluhovanie Večere Pánovej

Večera Pánova sa vysluhovala pravidelne každú prvú nedeľu v mesiaci /podľa rozpisu/.
Okrem toho sa Večera Pánova vysluhovala aj v domácnostiach.
8. Zborový deň a Vďakyvzdanie

V roku 2016 sme mali tak ako po iné roky „Zborový deň“ so spoločným obedom.
O občerstvenie sa postarali sestry z tímu diakonov (zákusky, káva, čaj). A tiež sme mali
aj slávnosť „vďakyvzdania“ v našom zbore v jesennom období. Bolo to požehnané
zhromaždenie pre celý zbor.
Aktivity zboru smerom von
1. Služba v domovoch sociálnej starostlivosti

Okrem služby v našom zbore sa venujeme aj službe mimo zboru, v domovoch
dôchodcov pod vedením brata P. Pivku za vernej pomoci sestier L. Gubovej a V.
Laurenčíkovej. Pravidelne navštevujeme „Domovy sociálnej starostlivosti“ v Starom
meste, v Dúbravke.
2. Služba bezdomovcom

Aj tento rok sme podporovali službu varenia pre bezdomovcov v rámci spoločenstva
Kresťania v meste. Túto službu koordinujú sestry pod vedením s. B. Bogárovej.
Pavel Pivka

Služba ľuďom bez domova
V spolupráci s platformou Kresťania v Meste (ďalej ako „KvM“) sa náš zbor aj v roku
2016 zapojil do pomoci ľuďom bez domova, či už varením polievok, službou vo
výdajových tímoch alebo dobrovoľnými finančnými darmi na nákup surovín na polievku
pre núdznych ľudí. Jedlo a teplé nápoje sa počas chladných mesiacov (október až apríl)
hromadne vydávajú pod mostom Lafranconi vždy od 19:30 hod. každý utorok a štvrtok
a od 18:00 v sobotu. Tento sobotný čas sa neskôr zmenil a presunul na 17:00, aby sa
ľudia stihli včas zaregistrovať do nocľahární. Výdaj počas teplejších mesiacov (máj až
september) je 2x do týždňa od 19:30 (utorok, štvrtok). Na jeden výdaj chodí cca 50-100
ľudí bez domova. Do tejto služby je zapojených cca 100 dobrovoľníkov z rôznych
výročné správy za rok 2016
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spoločenstiev a jedným z týchto spoločenstiev je aj náš zbor. Zároveň sa začalo aj s
pravidelnou službou výdaja šatstva a v zimných mesiacoch sa rozdával aj vitamín C.
Výdaj stravy: Na jeden výdaj stravy je potrebný tím 4 ľudí. Výdaj môžu robiť iba osoby
staršie ako 18 rokov. Dobrovoľníci musia mať k dispozícii vlastné auto na prevoz stravy.
Výdaj prebieha tak, že v určený čas je potrebné vyzdvihnúť varnicu a ďalšie potrebné
veci na výdaj na Ambroseho ul. a ísť pre pečivo do pekárne v Petržalke. Potom je
potrebné vyzdvihnúť polievku na adrese, kde ju navarili ďalší dobrovoľníci a preliať ju
do varnice. Následne sa ide na miesto výdaja, kde sa strava vydáva ľuďom bez domova.
Po výdaji je potrebné umyť a vrátiť varnicu. Vo výdajovom tíme minulý rok slúžili Štefka
a Miro Antalíkovcov, Janko Szöllös a v službe boli začiatkom minulého roku zapojení
ešte aj Táňa a Peter Lichancovci.

Za uplynulý rok 2016 uvarili dobrovoľníci z nášho zboru dokopy 300 litrov výdatnej
polievky, čiže na jeden výdaj je to 25 litrov. V roku 2016 sme varili celkovo 12 krát.
Nevarili sme v mesiace november a december, nakoľko táto služba bola plne vykrytá
bratmi a sestrami z iných zborov. Do prípravy a varenia polievok sa tento rok zapojilli
sestry: Danka Kešjarová, Marta Račičová, Rút Bednáriková, Barbie Antalíková, Ľubka
Kohútová, Janka Zajacová, Vladinka Laurenčíková, Ľubka a Mirka Hovorkové, Beata
Bogárová a 5-krát Slávka Volentičová s kamarátkou.
Dobrovoľné finančné dary od darcov z nášho zboru na nákup surovín na polievky boli v
roku 2016 celkovo vo výške 230 EUR. Zostatok z roku 2015 bol 83,69 EUR. V r. 2016 sa
na varenie polievok z finančných darov použilo 183,71 EUR. Zostatok do ďalšieho roku
je 129,98 EUR.
Ďakujem všetkým Vám, ktorí ste ochotne a s láskou darovali svoj čas, financie,
schopnosti, poskytli ste svoje autá do tejto užitočnej služby núdznym, spolupodieľali
ste sa na prípravách polievok, či už nákupom surovín, krájaním zeleniny a mäsa,
či samotným varením. Zo srdca ďakujem!
Beata Bogárová

Anonymní alkoholici
Alkoholik je ako tornádo kliesniace si cestu životmi iných. Zanecháva zlomené srdcia.
Umŕtvuje vrúcne vzťahy. Vykoreňuje lásku. Sebeckosť a bezohľadnosť udržiava
domovy v nepokoji...
Tri možnosti
Bezprostredným predmetom nášho hľadania je triezvosť – sloboda od alkoholu a od
jeho zhubných dôsledkov. Bez tejto slobody nemáme vlastne nič.
I keď je to paradoxné, slobodu od posadnutosti alkoholom nemôžeme dosiahnuť, kým
nie sme ochotní zaoberať sa tými charakterovými chybami, ktoré nás dostali do stavu
bezmocnosti. Pri hľadaní slobody máme vždy tri možnosti.
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Rebélia a odmietnutie pracovať na nedostatkoch, ktoré bijú do očí, môžu byť takmer
istým cestovným lístkom do záhuby.
Druhou možnosťou je, že nejaký čas zostaneme triezvi s minimálnym zlepšením
a vydáme sa cestou pohodlnej, ale často nebezpečnej priemernosti.
A nakoniec, neustále sa môžeme snažiť získať vlastnosti, ktoré môžu prispieť
k jemnosti ducha a činu – pravej a trvalej slobode pod vládou Boha.
Citované z knižky „Ako to vidí Bill.“
Anonymní Alkoholici (AA) sú spoločenstvo mužov a žien, ktorí sa navzájom delia
o svoje skúsenosti, silu a nádej, aby mohli riešiť svoj spoločný problém a pomáhať
ostatným uzdraviť sa z alkoholizmu. Jedinou podmienkou členstva je túžba prestať piť.
AA nemajú žiadne povinné poplatky, svoju činnosť vykonávajú len z dobrovoľných
príspevkov svojich členov.

AA nie sú spojení so žiadnou sektou, náboženstvom, alebo akoukoľvek inštitúciou. AA
sa nezúčastňujú verejných diskusií a nezaujímajú stanovisko k žiadnym problémom
mimo spoločenstva. Našim prvoradým cieľom je zostať triezvym a pomáhať k triezvosti
ostatným alkoholikom.
Naša skupina AA máva stretnutie každý štvrtok o 18.30 na Zrínskeho. Máš problém
s alkoholom? Príď medzi nás.

Želka Praženicová

Sestry
V roku 2016 som sa ujala vedenia sestier v našom zbore, na požiadanie sestry Juditky
Kolaříkovej, ktorá túto prácu viedla predo mnou. Keď som ju preberala, ešte som
netušila, akú radosť, požehnanie a Božiu milosť i bázeň budem zažívať po Jeho
vedením. Sestry v našom zbore sú veľmi obdarované a vďaka ich ochote slúžiť
a zdieľnosti sme mohli aj celý uplynulý rok budovať vzájomné vzťahy, niesť spoločne
na modlitbách každú službu, ktorá bola v kompetencii sestier, aj zotrvávať spolu
v Pánovom učení.
Hneď na začiatku roka nás Pán upriamil cez novoročný verš z Ev. Jána 14, 15-16 na
zachovávanie Jeho prikázania – milovať sa navzájom a na zasľúbenie Ducha - Radcu. Na
spoločné sesterské stretnutia sme sa zišli vo februári, apríli, koncom mája, v októbri
a decembri, teda cca každý druhý mesiac (okrem letných prázdnin), spravidla na
Zrínskeho ul. prvý utorok v mesiaci o 17.00 h, najprv v počte okolo 20, neskôr
v priemere 11.
Okrem toho sme sa modlitebne aj organizačne pripravovali na stretnutie Ekumenického
svetového dňa modlitieb, ku ktorému sme sa zišli spolu s ostatnými sestrami
z bratislavských cirkví rôznych kresťanských denominácií v priestoroch našej
modlitebne na Palisádach prvý marcový piatok. V apríli sme navštívili Stredisko
výročné správy za rok 2016
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evanjelickej diakonie Bratislava na Palisádach, kde nás riaditeľka, s. Beáta Dobová
oboznámila s podmienkami starostlivosti o seniorov v súkromnom zariadení z hľadiska
zákonov i praxe. Začiatkom mája sme prežili požehnané chvíle na česko-slovenskej
sesterskej konferencii v Banskej Bystrici. V júni sme na večernom zhromaždení
(5.6.2016)
na Palisádach prezentovali čriepky z už spomínanej konferencie.
Začiatkom novembra (4.11.2016) sme sa na nedeľnom doobedňajšom zhromaždení
pripojili slovom a modlitbami k Svetovému modlitebnému dňu baptistických žien.
V novembri sme zorganizovali prednášku MUDr. Bellu a sestry PHDr. Zámečníkovej
z mamologickej ambulancie Onkologického ústavu sv. Alžbety.

V decembri sme zavŕšili stretnutia sestier uvažovaním nad biblickými prikázaniami
ženám, z ktorých jedno je aj to, že staršie sestry majú poučovať mladšie sestry. Viem,
že naše sestry majú veľmi vzácne skúsenosti, múdrosť aj obdarovanie, a tak s radosťou
privítame na stretnutiach v tomto roku aj ďalšie staršie i mladšie sestry a chceme sa
naďalej učiť a slúžiť nášmu Pánovi neustávajúc v dobrých skutkoch a zotrvávajúc
modlitbách.

Andrea Balážová

Klubík
Maminky s deťičkami sa pravidelne stretávame vo štvrtok doobeda na Zrínskeho, kde
nám detským programom úžasne slúži Lynn Plettová, ktorá si každý týždeň pripraví
hudobný blok pre detičky v angličtine. Deti tak nadobúdajú znalosti angličtiny no
zároveň si osvojujú aj základný hudobný cit. Pri týchto aktivitách vidíme ako detičky
podvedome všetko vnímajú a veľakrát sme prekvapené aké sú bystré a ako napredujú.
Osobne som veľmi vďačná Pánu Bohu za to, že naše deti môžu absolvovať takýto
program, ktorý je vedený úprimne veriacou osobou a môžu byť v kresťanskom
prostredí, kde na ne nečíhajú nástrahy rôznych alternatívnych učení, ktoré ponúkajú iné
materské centrá. Po tomto hudobnom bloku nasleduje časť na zamyslenie pre mamičky,
zatiaľ čo sa deti pri nás hrajú. Momentálne preberáme knihu „Moc modlitby ženy“,
z ktorej si každý týždeň preberáme jednu kapitolu, ktorú si každá doma prečítame
a spoločne sa potom rozprávame o tom, ktorú v čom povzbudila a poučila. Tento čas je
pre nás mamičky veľkým požehnaním, kedy sa môžeme zdielať a otvárať svoje srdcia
jedna pred druhou a musím povedať, že je tam vždy veľmi požehnaná atmosféra, kedy
vnímam, aká je to milosť, keď môžeme mať mamičky zo zboru medzi sebou takéto
vzťahy, prijatie a obohacovanie sa navzájom.
Chcem pozvať všetky mamičky, ktoré uvažujete, či si nejako nespestriť váš všedný
týždeň na materskej, aby ste prišli medzi nás. Budeme sa veľmi tešiť z vašej
prítomnosti a verím, že spolu prežijeme požehnané spoločenstvo.
Lívia Kolářiková
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Besiedka
Je pre nás veľkou radosťou, že počet detí v besiedke stúpa. V roku 2016 sme mali
celkovo vyše 30 detí vo veku od 0 do 14 rokov. Je to pre nás potešujúce, pretože v
minulých rokoch nám deti skôr odbúdali, ako pribúdali. Vieme, že táto práca nie je o
kvantite, ale sme radi, keď vidíme, že v našom zbore rastie aj ďalšia generácia. Veríme,
že stúpajúci trend bude pokračovať.
Práca v besiedke prebieha už tradičným spôsobom. V nedeľu deti prichádzajú do
zhromaždenia a po chválach odchádzajú na Zrínskeho. Sme vďační, že deťom sa
prihovárajú v rámci nedeľného dopoludnia viacerí bratia a sestry. Pre deti je
povzbudením, keď vnímajú, že sú akceptovanou súčasťou spoločenstva. V besiedke sa
delíme od druhého polroka 2016 na tri skupiny: malá besiedka (3 – 7 rokov), veľká
besiedka (8 – 10 rokov) a mladší dorast (11 – 14 rokov). V malej besiedke vyučujú Mirka
Hovorková, Janka Máťušová, Mirka Kešjarová, Rada Vulič a Kika Kešjarová. S deťmi nám
pomáhajú aj Lukáš Máťuš a Dorotka Volentičová. Vo veľkej besiedke slúžia Hanka
Šándorová, Baka Volentičová a Kvetka Maďarová. Neoddeliteľnou súčasťou každej
besiedky je aj spev, ktorý už roky verne vedie Diana Dzuriaková.
Našou snahou je, aby deti pochopili základné pravdy evanjelia a prisvojili si ich pre
vlastné životy.
Okrem nedeľných besiedok sme pre deti pripravili špeciálne stretnutie pred Veľkou
nocou 19. 3. 2016 na Zrínskeho ulici, rodinný tábor v Častej – Papierničke (august 2016)
a vianočný program pre všetky generácie 11. 12. 2016. Je užitočné, keď sa stretávame
aj mimo pôdy zboru a utužujeme tak svoje vzťahy a priateľstvá. V tomto roku by sme
radi obnovili spoločné rodinné obedy, kde sa môžeme lepšie spoznať a prijať medzi
seba aj nové rodiny a manželské páry.
Za tím pracovníkov s deťmi Miriam Kešjarová

Dorast
Každý piatok medzi 17:00 až 19:00 sa stretávala počas minulého školského roku
počtom neveľká tlupa dorastencov v klubovni na Zrínskeho. Po prázdninách sa udiala
malá generačná výmena. Takže tí, čo boli dorastencami, sú už mládežníkmi. A tí, čo boli
vo veľkej besiedke, sú už dorastenci. Aby sme túto zmenu uľahčili, tak sme dorasty
presunuli na nedeľné doobedie. Snáď aj vďaka tomu sme sa od septembra stretávali v
hojnom počte pravidelne každú nedeľu. Bavili sme sa o tom, čo prežívame, čo nás teší,
ale aj štve či trápi. Občas sme sa zahrali nejakú tú hru, či vybehli na prechádzku do
blízkeho okolia. A samozrejme sme nezabudli ani kuknúť do našich Biblií a zamyslieť sa
nad príbehmi ľudí, ktorí sa vo svojich životoch stretli s Bohom. Myslím, že občas sa nám
zdalo, že tí ľudia nemuseli byť ani veľmi iní, ako sme my. S mnohými chybami a
nedostatkami, dobrými ale aj zlými vlastnosťami. Častokrát musíme otvorene priznať,
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Dorast

že sú veci, ktorým nerozumieme. Vážime si otvorenosť a úprimné hľadanie ba aj
pochybovanie. Pretože len vtedy si môžeme navzájom pomôcť, keď sa odvážime
hovoriť o tom, čo si naozaj myslíme a čo cítime. Aj my sme len ľudia na ceste v čase. Z
miesta, kde sa narodili, na miesto, kde spočinú. Ľudia, ktorí by chceli veriť, že smrťou
sa život nekončí. Že Boh je a môžeme sa s Ním stretnúť aj my. Možno aj dnes.

Rišo Halamíček

Mládež
V roku 2016 sa mládež stretávala tak, ako obvykle na Súľovskej, aj keď sa veľa vecí
počas roka menilo. Mnohí ľudia sa pridali, mnohí odišli a to ovplyvnilo aj chod a aktivity
mládeže. V prvej polovici roka bolo zloženie mládeže a výboru tak povediac rovnaké,
ako minulého roku a boli tam zapojení ľudia, ktorí boli pravidelní návštevníci, alebo
členovia nášho zboru. V lete však a začiatkom nového školského roka sa toto zmenilo,
mnohí pravidelní návštevníci a služobníci odišli. Niekoľko z mládežníkov odišlo
študovať do zahraničia. Niekoľkí hudobníci a vedúci chvál odišli za prácou, bývaním
alebo štúdiom mimo Bratislavy. To všetko ovplyvnilo vekový priemer, ale najmä
fungovanie a priebeh mládeží, hlavne v novom školskom roku 2016/2017. Kým dovtedy
bývalo pravidelnou súčasťou mládeže mať chvály s hudbou a spevom, ku koncu roka sa
to stalo skôr niečím výnimočným. Sme však napriek tomu radi, že v tom istom čase na
mládež začali chodiť noví ľudia. Niektorí z nich prešli z dorastu do mládeže. Sú aj takí,
ktorí prišli zo Srbska na Slovensko kvôli škole. My sme vďační Bohu, že sa rozhodli
chodiť do našej mládeže.
Zloženie výboru sa počas roka menilo; v januári sa od výboru oddelil Dávid Valchař, ale
pridala sa napríklad Martina Antalíková, ktorá až do leta pomáhala s prípravou mládeží a
mládežníckych akcií.

Od septembra sa výbor prestriedal úplne, Martin a Sylvia Pribulovci (v tom čase ešte
neboli zosobášení) sa od výboru oddelili, a do výboru vstúpili Marta Pribulová ml., Anna
Plett, Dávid Pribula a pomáhať sa rozhodla aj Barbora Volentičová. Jediným stálym
členom a stále vedúcim zostal Peter Antalík.
Počas roka sme sa snažili udržať zvyk mávať aj "čajovňový" typ mládeže, kde je v
menších skupinkách priestor na zdieľanie, rozhovory, ale aj modlitby, vďaky a prosby.
Všetko popri pití čaju, jedení nejakého koláčika, alebo inej dobroty. Ak je to možné, tieto
bývajú spojené aj so spievanými chválami.Pre mladšiu generáciu, ktorá má za celý
týždeň vyše hlavy vyučovania, počúvania a prijímania informácií, sa snažíme vytvoriť
systém, ktorý by bol interaktívny, ktorý by pomohol všetkým zapojiť sa do programu a
vytvoriť tak priestor pre každého.
Čo sa týka klasických vyučovacích tém, snažíme sa, aby boli aktuálne, hovoriace o
témach, o ktorých sa aktuálne hovorí vo svete, ale všetko to chceme vidieť vo svetle
Biblie. Mládežníkom sme dokonca dali možnosť napísať vlastné nápady na témy, ktoré
20
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by radi počuli a chceli by sme im ich počas nasledovných týždňov a mesiacov
zodpovedať a priblížiť.
Zmeny v mládeži ovplyvnili aj službu a zapojenie mládežníkov do zborového programu.

Napriek všetkým zmenám, napriek tomu koľko ľudí prestalo chodiť do mládeže a
všetkým okolnostiam, ktoré sa môžu javiť negatívne, sme vďační Pánu Bohu za to, že
pridáva nových ľudí, že stále nám dáva vôľu pokračovať a nádej na to, že to má zmysel.
Tiež vás chcem prosiť za modlitby za nás, vedúcich, ale aj za mládežníkov, aby sme vo
svete plnom možností zvládli obstáť v službe Bohu. A aby nám On sám ukázal, ktorou
cestou máme ísť.

Za mládežnícky výbor Dávid Pribula

KASPIAN
KASPIAN zlepšuje životy detí a mladých v Petržalke. Riešime veci, ktoré deti zaujímajú aj
trápia. Usilujeme sa pôsobiť preventívne a reagovať na ich aktuálne potreby, zostávať s
nimi v kontakte a skvalitňovať ich životy prostredníctvom metód sociálnej práce.
Aj v uplynulom roku sme sa s deťmi a mladými ľuďmi vo veku od 6 do 23 rokov
stretávali v nízkoprahovom klube a v rámci terénnej práce v uliciach Petržalky. Boli sme
im k dispozícii 6 krát do týždňa. Naše služby využilo 262 detí a pomáhalo nám 19
skvelých dobrovoľníkov.
Venovali sme sa najmä prevencii extrémizmu a radikalizmu. Tiež voľnočasovým
aktivitám, ale aj preventívnym témam v oblasti užívania drog a sexuálneho správania.
Pokračovali sme aj v participatívnych aktivitách, cez ktoré mladých ľudí aktivizujeme
a učíme novým zručnostiam.
Nadviazali sme nové spolupráce. Získali sme dotáciu od Ministerstva zdravotníctva.
Zúčastnili sme sa projektu Štrukturovaného dialógu, ktorý si dával za cieľ zmapovať to,
čo mládež naozaj potrebuje a čo ju zaujíma. Boli sme súčasťou uzavretého programu
Strategických partnerov Nadácie Orange.
Náš tím prešiel výraznými personálnymi zmenami. Z troch ľudí na začiatku roka bolo
na jeho konci už 5 členov.
Zmenili sme sídlo. Nájdete nás v krásnych priestoroch na Furdekovej 6/A.
Zrekonštruované priestory sú rozlohou dvakrát väčšie ako pôvodné, sú variabilné, ale
hlavne vhodné pre aktivity s mladými. Zvládnutie tohto projektu považujeme za nový
míľnik v príbehu KASPIAN-u.
Dynamika roka 2016 sa však v našich službách podpísala pod úbytok mladých
v porovnaní s minulými rokmi. Považujeme to za prirodzený jav súvisiaci s naším
presunom a príchodom nových pracovníkov.
Od presťahovania sa zameriavame na opätovnú stabilizáciu služieb v novej lokalite.
Postupne rozširujeme našu klientelu, prichádzajú deti a mladí ľudia z okolia,
výročné správy za rok 2016
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KASPIAN

zoznamujeme sa a zvykáme si na seba. Budovanie vzťahov s mládežou a stabilizácia
v novej komunite sú pre nás výzvy na aktuálny rok.
Chceme vám poďakovať za dlhodobú podporu, modlitby a váš úprimný záujem.
Jankovi Szőllősovi, Nate Hovorkovej, dobrovoľníkom zo zahraničia Thorbenovi, Gaii,
Irene, Georgia a Agnese a ďalším členom zboru. Naďalej chceme rozvíjať vzťahy aj cez
príležitostnú, konkrétnu pomoc, ktorá prispeje k bezpečnému priestoru pre deti
a mladých v našom meste.

Ivana Jurkovičová

Spevokol
Sme vďační Pánu Bohu za možnosť spevom oslavovať nášho Stvoriteľa. Minulý rok
som písal, že do našich radov prišli nové a mladé speváčky, čo dalo zboru nové
nadšenie a radosť. V roku 2016 pribudli ďalší mladí speváci. A to nás veľmi
povzbudzuje v našej službe. Počas roka však niektorí nás opustili bez vyhliadky na
návrat.
Aj v tomto roku sme sa orientovali viac na službu mimo nášho zboru, ako pravidelnej
nedeľnej službe počas našich bohoslužieb, čo je mi aj dosť vyčítané. Ale, pri mimo
zborovom pracovnom zaťažení spevákov, som rád, že stíhame aspoň toto. Vieme, že
nechodíme do mesta, aby sme evanjelizovali a Pán Boh to vidí. Preto posiela nových ľudí
priamo do nášho kostola a je len na nás, ako to využijeme.

Mojou snahou však aj tak zostáva, aby sme pri nedeľných bohoslužbách mohli poslúžiť
aspoň na prvú nedeľu v mesiaci, keď je slávnosť Večere Pánovej.

Rok 2016 sme začali spevom na Novoročnom koncerte v ev. kostole v Petržalke, kde sa
zúčastnilo niekoľko spevokolov z Bratislavy. Potom sme sa už venovali nácviku piesní na
Veľkonočný koncert. Aby sme si overili našu pripravenosť, týždeň pred koncertom sme
prijali pozvanie na „generálku“ do zboru KZ v Modre. Koncert na Palisádach potom bol
v nedeľu 20. marca.
Okrem služby na domácej pôde sme navštívili Chvojnicu, kde tradične chodievame pri
príležitosti spomienky na zoslanie Sv. Ducha.
Na vianočný koncert v predchádzajúcom roku (2015) prišlo až tak veľa poslucháčov,
že, odhadom, asi päťdesiati, sa nedostali ani do budovy a museli odisť. Tak sme sa
rozhodli, že tentokrát urobíme koncerty dva. Tak sa aj stalo. Jeden bol v sobotu 17. 12.
2016 a druhý, v rovnakom čase, v nedeľu 19. 12. 2016. Ako generálku sme prijali
pozvanie do Nesvad, kde sme slúžili pri 20. výročí založenia YMCA – Nesvady.
Uvedomujeme si dôležitosť tejto služby, ktorá má dosah nielen na poslucháčov, ale aj
na nás samotných a preto prosíme o silu a požehnanie na túto prácu.
Slávo Kráľ
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Matuzalem
Minulý rok našej služby som nazval rokom opatrným. No v tomto roku sa táto
opatrnosť ešte viac prehĺbila. Nie preto, že by sa nám nechcelo spievať, alebo že by sme
mali iné prekážky, ale všetko bolo podmieňované zdravotným stavom členov skupiny.
Prvá naša služba bola v našom zhromaždení a to hneď v prvý deň roka – na Nový rok.
Aj tu sme znova potvrdili, že príslovie „Ako bude na Nový rok, tak bude po celý rok“,
určite neplatí ☺

Lebo naša najbližšia služba bola až v auguste. Boli sme pozvaní Detskou misiou na ich
výročné stretnutie do Častej. Tu sme si overili, že nám to ešte ide, ale potrebovali by
sme pravidelnejšie trénovať. Tak sme využili naše stretnutia pri oslave Danielových
a mojich sedemdesiatych narodenín a tam sme trénovali a trénovali. Takto pripravení
sme ešte v novembri prijali pozvanie od bratov evanjelikov do tretieho najväčšieho
kostola na Slovensku v Brezovej pod Bradlom a o týždeň, do trochu menšieho, v Senci.
Ten v Brezovej nebol len tretí najväčší, ale aspoň prvý najchladnejší. Teplota v ňom
počas nášho spievania neprekročila zospodu stupnice 0 stupňov Celzia. V tej zime nám
nemrzli len prsty, ale začal protestovať aj môj syntetizátor. Nie že by prestal hrať, ale
začal vydávať nezvyčajné cirkusové zvuky.
Sme vďační Pánu Bohu, že ešte môžeme hrať a spievať na Jeho slávu a pozývať
k Nemu ľudí, kým je ešte čas milosti.
Slávo Kráľ

Uctievanie
Uctievanie Pána Boha v rôznych jeho podobách „musí“ byť neoddeliteľnou
súčasťou života kresťana i zborového spoločenstva. Dôvod je jednoduchý: čím
reálnejšie vidíme Pána Boha svojimi duchovnými očami, tým spontánnejšie je uctievanie
Boha z našej strany. Reálny obraz Boha nás vedie do pokory a radostnej poslušnosti.
O službe uctievania veľa písať nemusím, lebo je „na očiach zboru“, pravidelne
a bezprostredne ju na bohoslužbách zažívate. Je potrebné si však uvedomiť, že
pravidelná služba uctievania je pre jej potrebu hlbokého vzťahu s Bohom, pre jej
potrebu spontánnosti, hudobného obdarovania i potrebu manažovania prípravy veľmi
náročná. Len pripomeniem, že v uplynulom roku sa na službe uctievania podieľali
prevažne mládežníci, potom rodina Daniela Pletta, občas spevokol a situáciu pohotovo
„zachraňoval“ brat Slávo Kráľ s bratom Danielom Valentom. Všetkým vám, ktorí ste sa
do služby uctievania minulý rok zapájali akoukoľvek formou a mierou, patrí srdečná
vďaka.
Dušan Uhrin

výročné správy za rok 2016

23

Revízia hospodárenia

Revízia hospodárenia
Revízna komisia v zložení Miroslav Antalík, Helena Mikletičová, Katarína Valentová za
prítomnosti účtovníčky zboru Ľ. Kohútovej vykonali revíziu hospodárenia za rok 2016.
Boli prekontrolované nasledovné doklady:

- výpisy z bežného účtu vedeného v Slovenskej sporiteľni za mesiace 2, 4, 8 a 12
- prijaté a odoslané faktúry za mesiace 2, 4, 8 a 12

- výdavkové pokladničné doklady za mesiace 2, 4, 5, 6, 7 a 12
- príjmové pokladničné doklady za mesiace 2, 4, 5, 6, 7 a 12

Revízna komisia konštatuje, že uvedené doklady sú vedené prehľadne v súlade s
účtovnými predpismi. Pokladničná kniha je vedená mesačne a založená priamo pri
pokladničných dokladoch. Neboli zistené žiadne nedostatky.
Stav finančnej hotovosti ku dňu 31.12.2016 bol:
a/ v pokladni

b/ na bankovom účte
spolu

5.039,90 €

12.673,27 €
17.713,17 €

Tento stav súhlasí so stavom v účtovnej evidencii k uvedenému dátumu.
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