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1800 Mládež (Súľovská 2)

930 Bohoslužby (D. Uhrin)
1000 Chvojnica (P. Antalík)

cirkevného zboru bjb palisády
www.bjbpalisady.sk/spravodaj

1800 Modlitby zboru (Zrínskeho 2)
1515 Popoludnie pri Biblii (P. Pivka, Zrínskeho 2)
1700 Stretnutie sestier (Zrínskeho 2)

19 Skupinka (Petržalka)
18 CéVéTé (Súľovská 2)
1900 Biblická hodina (J. Szőllős, Zrínskeho 2)
00

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

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

00

1700 Veľkonočný koncert spevokolu

1515 Popoludnie pri Biblii (P. Pivka, Zrínskeho 2)
1800 Skupinka (Dúbravka)
1800 CéVéTé (Súľovská 2)
1900 Bohoslužby – Zelený štvrtok
1000 Spoločné bohoslužby (Istropolis)
1700 Bohoslužby (P. Pribula)
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Stretnutie v kameňolome pod Pajštúnom
1800 Modlitby zboru (Zrínskeho 2)
1515 Popoludnie pri Biblii (P. Pivka, Zrínskeho 2)
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1600 DEPO (Suľovská 2)
1800 Mládež (Súľovská 2)
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Program na apríl

930 Bohoslužby (D. Uhrin)

1900 Skupinka (Petržalka)
1800 CéVéTé (Súľovská 2)
00
19 Biblická hodina (J. Szőllős, Zrínskeho 2)

930 Bohoslužby (Z. Mátyus)
1800 Modlitby zboru (Zrínskeho 2)

1515 Popoludnie pri Biblii (P. Pivka, Zrínskeho 2)
1800 Skupinka (Dúbravka)
1800 CéVéTé (Súľovská 2)
1900 Biblická hodina (J. Szőllős, Zrínskeho 2)
1600 DEPO (Suľovská 2)

1800 Mládež (Súľovská 2)
930 Bohoslužby (I. Čonka)
1700 Hudobný večer
1000 Chvojnica (P. Škulec)
*Ak nie je uvedené inak, zhromaždenia a bohoslužby sa konajú v modlitebni na Palisádach.
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Máme bedrá opásané?
Lukáš 12, 35 Nech sú vaše bedrá opásané a sviece
horiace! 36 A vy buďte podobní ľuďom, očakávajúcim
svojho pána, kedy sa vráti zo svadby, aby mu, keď
prijde a zaklepe, hneď otvorili.
V týchto dňoch ma oslovila táto výzva nášho Pána byť
pripravený na Jeho príchod. Priznám sa, že čeliť tejto
výzve nie je pre mňa ľahké. Som naozaj pripravený?
Naozaj Ho čakám? Som zameraný na Neho?
„Opásané bedrá“ znamenajú pripravenosť vyraziť,
bežať, niečo robiť, zareagovať (1Kr 18, 46 – Eliáš si
opásal bedrá a utekal z vrchu Karmel). Dnes by sme to
možno vyjadrili „Majte oblečené tepláky a obuté
tenisky“; alebo „Majte na sebe montérky“; alebo „Buďte
zbalení a pripravení vycestovať...“ O Mesiášovi prorok
Izaiáš hovorí, že bude opásaný spravodlivosťou
a vernosťou (Iz 11, 5). On naplnil Božiu spravodlivosť
a bol verný až do smrti na kríži. V známom obraze
kresťana ako vojaka nám Pavel hovorí, že my máme byť
opásaní pravdou: List Efezanom 6, 14 Tedy stojte
majúc svoje bedrá opásané pravdou... Apoštol Peter
tento termín „opásané bedrá“ vzťahuje na našu myseľ:
Prvý Petrov list 1, 13 Preto opášte si bedrá svojej
mysle a súc triezvi dokonale sa nadejte na nesenú vám
milosť, ktorá vám bude daná, keď sa zjaví Ježiš
Kristus. Naše „opásanie sa“ úzko súvisí s pravdou,
respektíve naším životom (konaním a myslením)
v pravde Božieho slova, v kontraste – doslova
v protiklade – so svetom. Nesmieme splynúť so svetom,
ale s Pánom. „Opásané bedrá“ znamenajú, že sme na
odchode a v pokluse za Božím povolaním.
Brat Pavel Hanes zvykne spomínať tzv. štyri neviditeľné
hriechy cirkvi a myslím, že veľmi dobre vystihuje to, ako
sa nechávame opásať pravdou sveta a nie pravdou
Božou:
...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

z obsahu:
staršovstvo
str. 3
pozvánky
str. 3, 4
program - apríl
str. 6
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info

Jedným z týchto neviditeľných hriechov podľa neho je „sekularizovaná
eschatológia“ a znamená, že sa viac zameriavame na naše pozemské blaho
ako na to večné. Vyjadrené obrazom opásaných bedier by to znelo: sme
opásaní
našimi
súčasnými
pozemskými
potrebami,
povinnosťami
a príležitosťami. To oni nás ťahajú, či tlačia do aktivít, ktorými sa snažíme
naše pozemské problémy a potreby riešiť. Kresťanskou hantírkou hovoríme
o Božom kráľovstve na zemi, prosperite, skvalitnení nášho života (charakteru,
manželstva, výchovy detí, služby, obdarovania...) na zemi. Mať opásané bedrá
Božou pravdou však znamená, že sme zameraní na vzkriesenie, nebo, na
večnosť, na naše stretnutie s Pánom (kedy budeme vydávať počet za náš
život na zemi), na Pána samotného. „Opásané bedrá“ vyjadrujú, že tu na zemi
nie sme doma, že žijeme ako pútnici, ako cudzinci, ako tí, čo sú tu len
prechodne a teda sa tu neusadzujú, nezabývajú...
Pán Ježiš sa v tomto zmysle za nás aj modlil: Ján 17, 14 Ja som im dal tvoje
slovo, a svet ich vzal v nenávisť, pretože nie sú zo sveta, jako ja nie som zo
sveta. 15 Neprosím, žeby si ich vzal zo sveta, ale žeby si ich zachoval od
zlého. 16 Zo sveta nie sú, jako ja nie som zo sveta. 17 Posväť ich v svojej
pravde! Tvoje slovo je pravda. 18 Jako si ty mňa poslal na svet, tak som i ja
ich poslal do sveta.
Naším opaskom, opásaním sa, je pravda Božieho slova a Pánove poslanie do
sveta. Sme vo svete, ale nie zo sveta. „Opásané bedrá“ znamenajú, že nie svet
nás mení, ale Božie slovo a v dôsledku toho my môžeme byť použití pre
záchranu ľudí vo svete.
„Opásané bedrá“ znamenajú očakávanie na Pánov návrat a pripravenosť mu
ihneď otvoriť – teda rozoznať Jeho príchod a ihneď byť pripravení všetko
zanechať. Zameranie na našu odmenu v nebi však znamená zameranosť na
žatvu ľudských duší na zemi. Z pohľadu neba totiž mnohé z toho, čo je pre
nás (aj ako kresťanov!) na zemi dôležité, svoju dôležitosť stráca.
Sme pripravení? Máme opásané bedrá? Kráčame v ústrety Ženíchovi? Žijeme
pre získavanie ľudí pre Krista?
Verím, že aj tento rok počas Veľkej noci bude pohľad na ukrižovaného
Baránka znovu konfrontovať našu pripravenosť a „opásané bedrá“. Podobne
ako sa to stalo grófovi Zinzendorfovi počas jeho štúdií, keď v düsseldorfskej
galérii videl portrét Krista s tŕňovou korunou od Domenica Fettiho. Pod ním
bol nápis: „To som urobil ja pre teba, čo urobíš ty pre mňa?“ Od toho
momentu vedel, že si musí „opásať bedrá“ a žiť život pre Krista a pre
večnosť. Kiež takéto zastavenie zakúsime aj my! Kiež máme milosť si
„opásať bedrá“!
Michal Kevický
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Biela skrinka
Pravidelná účelová zbierka na misiu
zboru dňa 12. 3. bola vo výške
833,8 € a zbierka na rekonštrukciu
našich objektov dňa 26. 3. bola vo
výške 90,- €. 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.

Výročie príchodu na tento svet oslavujú
1. 4.

Miroslav Kolářik

19. 4.

Marta Pribulová st.

6. 4.

Jana Zajacová

22. 4.

Koloman Erdélyi

6. 4.

Jarmila Cihová

25. 4.

Elena Taligová

10. 4.

Anna Pavlíková

27. 4.

Ružena Dvořáková

11. 4.

Daniel Mikletič

30. 4.

Jaroslav Volentič

16. 4.

Blažena Škulecová

30. 4.

Ľuboš Dzuriak

17. 4.

Ľubica Aladičová
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pozvánky

staršovstvo

Veľký piatok na Palisádach

Správa zo staršovstva

V piatok 14. 4. 2017 o 17.00 hod. sa stretneme na Palisádach na sviatočnom
zhromaždení. Božím slovom nám poslúži brat Peter Pribula st.

Na posledných stretnutiach staršovstva sme preberali tieto témy:
- rozprávali o rozpočte a bola diskusia s členmi zboru, ktorí mali záujem prispieť
podnetmi do návrhu,
- rozprávali sme so záujemcami o členstvo v zbore. Traja z nich boli na VZČZ
prijatí za členov nášho zboru,
- pripravovali sme program a obsah VZČZ a na ďalšom stretnutí sme hodnotili
priebeh VZČZ,
- pripravovali sme predbežnú kandidátku na voľbu kazateľa a správcu zboru. Po
VZČZ, na ktorom sme vytvorili kandidátku, sme pripravovali ďalší priebeh volieb.
Konkrétne sme plánovali termíny predstavovania kandidátov.
- diskutovali sme o Chvojnici a našej práci na tomto mieste v budúcnosti,
- konštatovali sme potrebu inovovať zborovú internetovú stránku,
- rozprávali sme o potrebe a možnostiach integrovania bratov a sestier zo Srbska
do nášho zboru a spôsobe ich zapojenia do služby,
- otvorili sme tému práce s mládežou a možnostiach ako podporiť mladých, aby
sa cítili prijatí v zbore,
- konštatovali sme potrebu nájsť človeka, ktorý po odchode Rút Mázikovej
prevezme zodpovednosť za zborovú knižnicu.

Veľkonočný pondelok
Stretnutie v kameňolome pod Pajštúnom na veľkonočný pondelok 17. apríla. Ak
nám to počasie umožní, chceme sa už tradične stretnúť v kameňolome pod
hradom Pajštún medzi Stupavou a Borinkou. Je to príležitosť na spoločenstvo pri
rozhovoroch, športe, opekaní, hrách pre deti. Doprava je individuálna.

Hudobný večer na Palisádach
V nedeľu 30. 4. 2017 o 17.00 h sa uskutoční Hudobný večer v našom kostole.
Určite sa oplatí prísť, pretože hrať bude bard slovenského violončela Juraj
Alexander a s ním najlepší mladý slovenský kontrabasista Filip Jaro (ten už na
Palisádach niekoľkokrát účinkoval). Obaja milujú hudbu a je to počuť.

Senior klub
Ak dá Pán zdravia a života, tak by sme sa znova stretli posledný štvrtok v mesiaci
apríl, t. j. 27. 4. 2017 na Súľovskej ul. od 10.00 do 14.00 hod.
Téma je veľkonočná: Čo pre mňa znamená Kríž?
Všetci sú srdečne vítaní!
Jana Makovíniová

Srdečne pozývam sestry na spoločné stretnutie na Zrínskeho 2 v utorok
4. 4. 2017 o 17.00 h. Téma bude „modlitba“. Budeme o nej nielen hovoriť, ale sa
aj modliť. „Modlitba patrí do základnej výbavy každej veriacej ženy“.
Andrea Balážová

Veľkonočný koncert spevokolu

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

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
4

Stretnutie sestier
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Srdečne vás pozývame na Veľkonočný koncert, ktorý sa uskutoční 9. apríla 2017
o 17.00 h v žltom kostolíku na Palisádach. Účinkuje veľký spevokol I. zboru BJB
Bratislava a komorný orchester. Príďte zažiť jedinečnú atmosféru Veľkej noci
a nezabudnite pozvať aj svojich priateľov a známych.

Veľký piatok v Istropolise
Každoročne na Veľký piatok Kresťania v meste pripravujú vo
Istropolisu
spoločné
bohoslužby
viacerých
bratislavských
spoločenstiev. Tento rok sa bohoslužby uskutočnia v piatok
o 10.00 hod. Kázané slovo bude na tému „Spolu s Kristom som
z Listu Galatským 2, 19. Súčasťou bohoslužieb budú aj Deti
plnohodnotný skvelý program pre deti od 4 –12 rokov.
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Veľkej sále
cirkevných
14. 4. 2017
ukrižovaný“
v meste –
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