kalendár
Program na marec
1. 3.
2. 3.
3. 3.
4. 3.
5. 3.

st
št

pi
so

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

po

9. 3.
10. 3.

št
pi

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

11. 3.
12. 3.

so
ne

13. 3.
14. 3.

po
ut

17. 3.
18. 3.

pi
so

15. 3.
16. 3.

19. 3.

st
št

1800 Mládež (Súľovská 2)
930 Bohoslužby (Ľ. Pál)
1000 Chvojnica (V. Rizek)

1800 Modlitby zboru (Zrínskeho 2)
630 Modlitby mužov (Zrínskeho 2)

1515 Bibl. hodina (P. Pivka, Zrínskeho 2)
1800 CéVéTé (Súľovská 2)

1630 Výročné ZČZ

1515 Bibl. hodina (P. Pivka, Zrínskeho 2)

1800 Skupinka (Dúbravka)
1800 CéVéTé (Súľovská 2)
00
19 Bibl. hodina (J. Szőllős, Zrínskeho 2) 1900 Skupinka mužov (Zrínskeho 2)
1600 DEPO (Suľovská 2)
1800 Mládež (Súľovská 2)

20. 3.

po

930 Bohoslužby
1000 Chvojnica (D. Uhrin)
1800 Modlitby zboru (Zrínskeho 2)

23. 3.
24. 3.

št
pi

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

21. 3.
22. 3.

25. 3.
26. 3.
27. 3.
28. 3.
29. 3.
30. 3.

ne

630 Modlitby mužov (Zrínskeho 2)
1900 Skupinka (Petržalka)

ut
st

so
ne
po
ut
st
št

630 Modlitby mužov (Zrínskeho 2)
1900 Skupinka (Petržalka)

1515 Bibl. hodina (P. Pivka, Zrínskeho 2)
1800 CéVéTé (Súľovská 2)

00

1800 Mládež (Súľovská 2)
930 Bohoslužby (D. Smolník)
1000 Chvojnica (P. Škulec)

18 Modlitby zboru (Zrínskeho 2)
630 Modlitby mužov (Zrínskeho 2)

cirkevného zboru bjb palisády

* ročník XX

Tvorcovia pokoja

6. 3.

ut
st

spravodaj
www.bjbpalisady.sk/spravodaj

930 Bohoslužby (D. Uhrin)
1000 Chvojnica (R. Hovorka)
1800 Modlitby zboru (Zrínskeho 2)

7. 3.
8. 3.

ne

1800 Skupinka (Dúbravka)
1800 CéVéTé (Súľovská 2)
00
19 Bibl. hodina (J. Szőllős, Zrínskeho 2) 1900 Skupinka mužov (Zrínskeho 2)

3-2017

00

1515 Bibl. hodina (P. Pivka, Zrínskeho 2)

18 Skupinka (Dúbravka)
1800 CéVéTé (Súľovská 2)
00
19 Bibl. hodina (J. Szőllős, Zrínskeho 2) 1900 Skupinka mužov (Zrínskeho 2)
00

31. 3. pi
1600 DEPO (Suľovská 2)
*Ak nie je uvedené inak, zhromaždenia a bohoslužby sa konajú v modlitebni na Palisádach.
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Určite budete so mnou súhlasiť, že svet okolo nás je
plný nepokoja a bojov. Vlastne to tak aj vždy bolo od
pádu človeka do hriechu, lebo hriech so sebou priniesol
a prináša do života človeka ako jednotlivca, ale aj
celého ľudstva, nepokoj.
V jednom chválospeve spievame: „Boh pokoj náš,
zbúral nenávisť, hradbu vín.“ Jedno z blahoslavenstiev,
ktoré Pán Ježiš vyslovil na začiatku Kázne na hore
hovorí, že „Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi
Božími oni budú sa volať.“ (Mt 6, 9) Spomínam si na
časy totality, keď sme všetci mali „bojovať“ za mier, za
pokoj. Pokoj sa nedá vybojovať, ale tak ako nám hovorí
blahoslavenstvo, môžeme ho tvoriť, ak my sami máme
pokoj v Bohu a s Bohom.
Práve Pán Boh vytvoril základ pre to, aby sme mohli žiť
v pokoji. Náš Boh pokoja netrval na svojej dôstojnosti,
vzdal sa jej, prišiel na svet v podobe Pána Ježiša Krista,
aby urobil pokoj. Keby On bol trval na svojich právach,
na svojej dôstojnosti, ktorá Mu právom náleží, každý
z nás, celé ľudstvo by bolo odsúdené na večné
zahynutie. Byť činiteľom pokoja znamená podobať sa
Bohu a Jeho Synovi. On sa nazýva „Knieža Pokoja“. Ako
Knieža Pokoja, hoci bol rovný Bohu, ponížil sa, prišiel,
aby nám priniesol pokoj s Bohom. Nemusel prísť, prišiel
dobrovoľne, lebo je Knieža Pokoja.
Spôsob, akým tvoril pokoj, je ten, že samého seba
obetoval, aby sme ty aj ja mohli mať pokoj s Bohom,
aby sme mohli mať pokoj sami v sebe a jedni
s druhými. V liste Efezským to apoštol Pavel nádherne
vystihol: „Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďalekí,
v Kristovi Ježišovi stali ste sa blízkymi krvou Kristovou.
Lebo On je náš pokoj, On, ktorý oboch spojil v jedno
a zboril priehradný múr, nepriateľstvo, keď na svojom
tele pozbavil platnosti zákon s jeho nariadeniami,
...
...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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aby tak z dvoch stvoril v sebe jedného, nového človeka, nastolil pokoj
a oboch v jednom tele zmieril s Bohom skrze kríž, na ktorom zahladil to
nepriateľstvo. A tak prišiel zvestovať pokoj vám ďalekým a pokoj aj blízkym.“
(Ef 2, 13 - 17) Byť činiteľom pokoja znamená byť podobný tomuto vzoru.
Pán Ježiš nielen kázal, vyzýval, ale to, čo hovoril, aj sám uskutočnil ako prvý.
On nám chce dať svoj nadprirodzený pokoj: „Svoj pokoj vám dávam, nie ako
svet dáva, vám ja dávam.“ (J 14, 27) My máme pri tvorení pokoja, pri
rozdávaní pokoja, ktorý sme dostali od Boha nasledovať Toho, ktorý Ho
priniesol, „ktorý nikdy hriechu neučinil, ani ľsti nebolo v Jeho ústach; keď Mu
zlorečili, nezlorečil; keď trpel, nehrozil, ale porúčal Tomu, ktorý spravodlivo
súdi; na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli
hriechom a žili spravodlivosti; Jeho krvavé rany vás uzdravili.“ (1Pt 2, 22 - 24)
Súvislosť medzi hriechom a nepokojom a bezhriešnosťou a pokojom je úplne
zrejmá. Prajem si, aby sme boli otvorení tomu, aby nás Boh mohol formovať
a premieňať nás vo všetkom na svoj obraz, aj v tom, aby sme dokázali byť
tvorcami pokoja.
Ján Szőllős

Výročné celozborové zhromaždenie

Biela skrinka
Pravidelná účelová zbierka na misiu
zboru dňa 12. 2. bola 212,- € a
zbierka na rekonštrukciu našich
objektov dňa 26. 2. bola vo výške
170,- €. 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.

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.

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.

Staršovstvo zboru BJB Bratislava – Palisády zvoláva podľa platného Zborového
poriadku VÝROČNÉ CELOZBOROVÉ ZHROMAŽDENIE ČLENOV ZBORU.
Dňa 12. 3. 2017 o 16.30 hod
Miesto konania: modlitebňa zboru Palisády 27/A
Program:
1) Prijímanie nových členov
2) Hlasovanie o zostavení kandidátky na voľbu kazateľa a správcu zboru
3) Správa kazateľa zboru za rok 2016
4) Diskusia ku správe kazateľa a správam za jednotlivé zložky zboru
5) Správa o hospodárení zboru za rok 2016
6) Správa Revíznej komisie zboru
7) Rozpočet zboru na rok 2017
8) Diskusia k finančnej správe a návrhu rozpočtu
9) Rôzne
Účasť členov zboru je potrebná!
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Výročie príchodu na tento svet oslavujú
3. 3.

Elena Buzášová

26. 3.

Ružena Uhrinová

10. 3.

Rada Vulić

26. 3.

Matej Kolářik

15. 3.

Jozef Doba

28. 3.

Marta Pribulová ml.

18. 3.

Kamil Šaling

29. 3.

Marcel Maďar

20. 3.

Jana Máťušová

29. 3.

Peter Pribula ml.

25. 3.

Alžbeta Paulenová

30. 3.

Marta Guldanová

25. 3.

Pavol Škulec

31. 3.

Judit Kobzová

25. 3.

Filip Kováč

spravodaj 3/2017
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pozvánky

staršovstvo

Sesterské okienko

Správy zo staršovstva

Konferencia sestier v Karlových Varoch
Milé sestry,
srdečne vás pozývame na konferenciu Odboru sestier, ktorá sa uskutoční
v Karlových Varoch v dňoch 5. - 7. mája 2017. Téma konferencie bude "Múdrosť
veriacej ženy v rodine, v spoločnosti, v zbore" (Jakub 3:13). Na tému bude slúžiť
s. Danka Hanesová a spisovateľka Hanka Pinknerová. Ak vás Duch Svätý vedie
k tomu, aby ste sa na konferencii podelili so svedectvom či iným príspevkom
(báseň, pieseň), povedzte to najneskôr do konca marca s. Juditke Kolaříkovej. Na
konferenciu sa treba prihlásiť do 10. 4. 2017 elektronicky na stránke
www.bjb.cz. Tam nájdete okno Konferencia sestier 2017 v Karlových Varoch, kde
sa dostanete k samotnej prihláške, ako aj k všetkým potrebným informáciám
o konferencii. Po vyplnení a odoslaní prihlášky vzápätí dostanete e-mail
s potvrdením prihlásenia s vygenerovaným číslom vašej prihlášky a výškou
poplatku, ktorý následne zaplatíte u mňa (pri platbe treba uviesť číslo
prihlášky). Prihláška je platná po zaplatení. Je možné si vybrať z dvoch možností
ubytovania. Drahšie ubytovanie s príslušenstvom na izbe, lacnejšie so spoločným
príslušenstvom. Po obsadení zmizne možnosť voľby. Celková čiastka za celú
konferenciu vrátane ubytovania na dve noci, stravovania, balíčka na cestu
a konferenčného poplatku vychádza na cca 70,- EUR, lacnejšia možnosť na cca
58,- EUR. Ak niekto nemá možnosť elektronického prihlásenia, môže sa obrátiť
na mňa.
Doprava: Na prepravu do Karlových Varov v prípade dostatočného záujmu
zabezpečíme spoločný autobus. Cena pri obsadenom autobuse by bola 32,- EUR
na osobu. Konferencia bude prebiehať na inom mieste ako budeme ubytovaní,
avšak na prevoz bude k dispozícii prenajatý autobus, ktorý nás bude prevážať
z miesta ubytovania na miesto konania konferencie v ranných aj večerných
hodinách. Raňajky sa budú podávať v mieste ubytovania, obedy a večere v mieste
konania konferencie.
Verím, že sa tešíte a nezabudnime predkladať konferenciu na modlitbách!
Andrea Balážová
stabado.ab@gmail.com alebo 0918 585 204
Ďalšie stretnutia sestier:
4. 4. (utorok) o 17:00 na Zrínskeho ul.

Staršovstvo zboru sa stretlo 7. a 21. februára.
Na stretnutí sme rozprávali o plnení rozpočtu v roku 2016 a plánovali sme
rozpočet zboru na rok 2017. Diskusie k rozpočtu sa zúčastnili aj niektorí
členovia zboru. Venovali sme sa pastoračným otázkam členov nášho zboru.
Ďalšou témou, ktorej sme sa venovali, bola misia v zbore a potreba širšej
diskusie o možnostiach misijných aktivít zboru.
Začali sme s prípravou programu výročného zborového členského
zhromaždenia, ktoré sa uskutoční 12. 3. 2017.
Voľby kazateľa zboru sú momentálne hlavnou témou našich stretnutí.
Rozprávame o možných kandidátoch, rozprávame s rôznymi kandidátmi
a zisťujeme ich postoj k možnej kandidatúre za kazateľa v našom zbore.

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.

Veľkonočný koncert spevokolu a cvičenie spevu na Palisádach
MAREC:
nedeľa 5. 3. nácvik o 16:00 h
nedeľa 12. 3. nácvik po ZČZ (18:00 h?)
nedeľa 19. 3. nácvik o 17:00 h
nedeľa 26. 3. nácvik o 17:00 h
APRÍL:
nedeľa 2. 4. celodenný zájazd do Maďarska
nedeľa 9. 4. VEĽKONOČNÝ KONCERT o 17:00 h

Senior klub

Pomoc ľuďom bez domova
Milé sestry a milí bratia, ďakujem všetkým Vám, ktorí ste sa doteraz zapojili do
služby ľuďom bez domova. Na najbližšie obdobie má náš zbor na varenie polievky
rezervované nasledovné termíny: 16. máj (utorok), 20. jún (utorok).
Na rezervované utorkové termíny sa, prosím, nahláste u mňa. Ďakujem za
spoluúčasť na tejto pomoci!
Beata Bogárová

Z Božej milosti by sme sa radi znova stretli posledný štvrtok v mesiaci marec
t. j. 30. 3. 2017 na Súľovskej ul. od 10.00 do 14.00 hod.
Téma: Martin Luther - 500. výročie reformácie (K téme sa bude premietať aj
film.)
Všetci ste srdečne pozvaní.
Jana Makovíniová
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