kalendár
Program na máj

1. 5.
2. 5.
3. 5.
4. 5.

po
ut

1800 Modlitby zboru (Zrínskeho 2)

1515 Popoludnie pri Biblii (P. Pivka, Zrínskeho 2)

st
št

1900 Skupinka (Petržalka)
900 Klubík (Zrínskeho 2)

5. 5.
6. 5.

pi
so

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

8. 5.

po

930 Bohoslužby (D. Uhrin)
1600 ZČZ
1000 Chvojnica (P. Kohút)
1800 Modlitby zboru (Zrínskeho 2)

11. 5.
12. 5.

št
pi

900 Klubík (Zrínskeho 2)
1600 DEPO (Suľovská 2)

7. 5.

9. 5.
10. 5.

13. 5.
14. 5.

ne

ut
st

so
ne

1800 CéVéTé (Súľovská 2)
1900 Biblická hodina (J. Szőllős, Zrínskeho 2)
1900 Skupinka mužov (Zrínskeho 2)

1515 Popoludnie pri Biblii (P. Pivka, Zrínskeho 2)
1800 Skupinka (Dúbravka)
1800 CéVéTé (Súľovská 2)

1800 Mládež (Súľovská 2)
930 Bohoslužby (T. Valchář)
1000 Chvojnica (P. Škulec)

1900 Biblická hodina (J. Szőllős, Zrínskeho 2)

1800 Hudobný večer

15. 5.
16. 5.

po
ut
st
št

1900 Skupinka (Petržalka)
900 Klubík (Zrínskeho 2)

19. 5.
20. 5.

pi
so

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

22. 5.

po

930 Bohoslužby (J. Szőllős)
1700 Zborový koncert
1000 Chvojnica (D. Uhrin)
1800 Modlitby zboru (Zrínskeho 2)

25. 5.
26. 5.

št
pi

900 Klubík (Zrínskeho 2)
1600 DEPO (Suľovská 2)

17. 5.
18. 5.

21. 5.

23. 5.
24. 5.

27. 5.
28. 5.
29. 5.
30. 5.

ne

ut
st

so
ne
po
ut

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

1800 CéVéTé (Súľovská 2)
1900 Biblická hodina (J. Szőllős, Zrínskeho 2)
1900 Skupinka mužov (Zrínskeho 2)

1515 Popoludnie pri Biblii (P. Pivka, Zrínskeho 2)
1800 Skupinka (Dúbravka)
1800 CéVéTé (Súľovská 2)

1800 Mládež (Súľovská 2)
930 Bohoslužby (Š. Markuš)
1000 Chvojnica (V. Rizek)

1900 Biblická hodina (J. Szőllős, Zrínskeho 2)

1800 Čriepky z konferencie sestier

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

31. 5. st
1900 Skupinka (Petržalka)
1800 CéVéTé (Súľovská 2)
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e-mail: palisady@baptist.sk webstránka:www.bjbpalisady.sk telefón: 207 00 307
vydal Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov Bratislava I Palisády (Zrínskeho 2, 81103)
číslo účtu (IBAN): SK36 0900 0000 0000 1147 1836
redakcia: D. Uhrin, M. Kešjarová, grafická úprava: R. Halamiček, L. Kohútová

5-2017

spravodaj
cirkevného zboru bjb palisády
www.bjbpalisady.sk/spravodaj

* ročník XX

„Kresťan a vzťahy“ je centrálna téma májového časopisu
Rozsievač 2017. Aj ja sa im budem trochu venovať. Na
vzťahy je možné sa pozrieť z diaľky a povrchne, ale
i detailne, zvonka i zvnútra, ako na list stromu. List bude
mať určitý „vzhľad“, keď visí na strome vysoko nad nami.
Odlišný bude pohľad na list, keď sa na jeho štruktúru
pozrieme mikroskopom. Na manželstvo/rodinu alebo na
spoločenstvo kresťanov sa pozeráme zvonka, alebo
i zvnútra, ak to umožní. Vzťahy majú svoj vonkajší vzhľad,
ale aj vnútornú kvalitu a hĺbku. Pekný vzhľad bez vnútornej
kvality a hĺbky sa nazýva pokrytectvo. Vnútorná hĺbka
a kvalita bez príťažlivého viditeľného vzhľadu je bez
väčšieho pozitívneho efektu. Ježiš povedal (NPK – Matúš
5: 14 - 16): „Vy ste svetlo sveta. Ste ako mesto postavené
na kopci, ktoré svieti do noci a všetci ho môžu vidieť. Ani
sviečku nezapálite na to, aby ste ju schovali, ale dáte ju do
svietnika, aby svietila každému v dome. Nech tak svieti
vaše svetlo všetkým ľuďom, aby videli dobro, ktoré konáte,
a oslavovali za to vášho Otca v nebesiach." A Saul - Pavol,
ktorého Kristus osvietil na ceste do Damasku, píše (NPK –
Filipským 2: 15): „ Ste predsa Božie deti a váš bezúhonný
a príkladný život má žiariť ako hviezdy v hustej tme vašim
blúdiacim a strateným spoluobčanom a má ich privádzať
k pravému životu.“ Aj kvalitné vzťahy sú svetlom. Ježišovi
išlo o to, aby svet videl láskyplné vzťahy medzi učeníkmi.
Nariadil im (NPK – Ján 13: 34 - 35): „Milujte sa navzájom,
ako som vás ja miloval. Podľa úprimnej lásky pozná svet,
že ste naozaj moji učeníci." Ich vzájomná láska mala byť
zjavná a svet mal poznať, kto bol ich učiteľom.
Od kresťana sa očakáva, že bude mať kvalitné a hlboké
vzťahy a že budú láskyplné v rodine, v cirkvi i vo svete.
Očakáva to od nás Boh. Veď nás stvoril s láskou a pre
lásku. Očakáva to od nás svet. Aj on túži po láske
a dobrých vzťahoch a chce vidieť vzory.
Naša duša má ľnúť k nášmu Stvoriteľovi a čerpať z Neho,
aby sme zrkadlili Boha. Zrkadliť Boha má naša Bohom
transformovaná a posväcovaná osobnosť i naše vzťahy.
...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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staršovstvo

info

Dôvod je jednoduchý: aby bol svet skrze nás a naše vzťahy priťahovaný k Bohu.
Kto je naším učiteľom, čím a Kým sme plní, sa prejavuje predovšetkým vo
vzťahoch (NPK – 1. Korintským 13: 4 - 7): „Láska je zhovievavá, nežná, nepozná
závisť. Nevystatuje sa a nie je domýšľavá, nekoná nečestne, nehľadá svoj osoh,
nerozčuľuje sa pre nepochopenie, ani nespomína na krivdy, nie je škodoradostná,
ale má záľubu v pravde. So všetkým sa vie vyrovnať, jej viera, nádej a vytrvalosť
sú nevyčerpateľné.“ Kto iný má mať dobré, hlboké, láskyplné vzťahy, ak nie
kresťania, v ktorých prebýva Kristus? Je to pravda aj o nás?
Dušan Uhrin

Pravidelná účelová zbierka na misiu
zboru dňa 9. 4. bola vo výške 243,- €
a
zbierka na rekonštrukciu našich
objektov dňa 30. 4. bola vo výške
280,- €. Ďakujeme za všetky vaše
príspevky a prosíme Pána, aby nám dal
múdrosť pri ich využívaní.

Klub DEPO na Súľovskej

Správy zo staršovstva
Staršovstvo zboru sa stretlo na pravidelných stretnutiach 4. a 18. apríla.
Rozprávali sme o pokračujúcej rekonštrukcii modlitebne na Chvojnici
a budúcnosti práce na našej zborovej stanici. Dohodli sme sa na tom, že sa na
jeseň stretneme na Chvojnici s domácimi a záujemcami o kontinuitu práce na
Chvojnici a budeme spoločne hľadať príležitosti a možnosti, ktoré Chvojnica
ponúka.
Preberali sme témy, ktoré mali byť prerokovávané na DKDZ.
Rozprávali sme so záujemcami o členstvo v zbore. Po zvážení možností sme
uznali za dobré odložiť prijímanie nových členov zboru na jeseň 2017.
Jednou z hlavných tém stretnutí je príprava voľby kazateľa a správcu zboru. Pre
zoznámenie sa s kandidátmi sme zorganizovali a zrealizovali stretnutia
s kandidátmi počas dvoch nedeľných popoludní.
Niektorí členovia staršovstva sa stretli s br. kazateľom Benjamínom Uhrinom,
ktorý je poverený Radou BJB zmapovať názory na fungovanie a budúcnosť BJB na
Slovensku.
Pastoračné otázky patria medzi pravidelné témy našich stretnutí.
Dohodli sme sa na tom, že svätodušné sviatky budeme organizovať v Bratislave
na Palisádach a na Chvojnici. Počas oslavy svätodušných sviatkov plánujeme aj
poďakovanie a znovuotvorenie modlitebne na Chvojnici.

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

Zborové členské zhromaždenie
Staršovstvo zboru zvoláva zborové členské zhromaždenie v nedeľu 7. 5. 2017
o 16.00 hod. v modlitebni na Palisádach. Na programe je zahájenie voľby kazateľa
a správcu zboru a vyjadrenie zboru k záverom Diskusnej konferencie delegátov
zborov. Účasť členov zboru je nutná!
2
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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. 5.

Elena Žiaranová

16. 5.

Ján Szőllős

1. 5.

Milica Malá

17. 5.

Juraj Hovorka

1. 5.

Andrea Buzášová

17. 5.

Lenka Kováčová

3. 5.

Dárius Kráľ

17. 5.

Lívia Kolářiková

4. 5.

Peter Buzáš ml.

18. 5.

Anna Danterová

8. 5.

Vladimír Krajčí

19. 5.

Oľga Valchářová

8. 5.

Jana Makovíniová

20. 5.

Rastislav Paulen

11. 5.

Želmíra Praženicová

26. 5.

Radovan Hovorka

16. 5.

Mária Šeďová

30. 5.

Miluška Bažalová
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pozvánky

pozvánky

Senior klub

Voľba kazateľa a správcu zboru

V mesiaci máj, ak dá Pán zdravia a života, by sme sa znova chceli stretnúť ako
obyčajne posledný štvrtok v mesiaci t. j. 25. 5. 2017 od 10.00 do 14.00 hod. na
Súľovskej ul. Téma: Zoslanie Ducha Svätého.
Všetci sú srdečne vítaní!
Jana Makovíni

Začína 7. 5. 2017 na ZČZ a končí 28. 5. 2017 o 12.00 h. Jediným kandidátom je
brat kazateľ Ing. Dušan Uhrin. Členovia zboru môžu svoje volebné právo uplatniť
u členov volebnej komisie (Ivan Kohút, Vladimíra Laurenčíková, Peter Pribula ml.).
V prípade odôvodnenej neprítomnosti môže člen zboru splnomocniť iného člena
zboru, aby ho pri voľbe zastupoval. Výsledok voľby bude oznámený 28. 5. 2017
na večernom zhromaždení.

Sesterské okienko
Na poobedňajšom zhromaždení 28. 5. 2017 sa budú sestry zdieľať s tým, čo
načerpali na sesterskej konferencii v Karlových Varoch. Pozývame všetkých, ktorí
sa nemôžu konferencie zúčastniť, aby aspoň sprostredkovane mohli prijať
požehnanie z témy: „Múdrosť ženy v rodine, zbore a spoločnosti“.
Andrea Balážová

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: 20. jún, 18. júl, 15. august (utorky). Na
rezervované utorkové termíny sa, prosím, nahláste u mňa. Ďakujem za
spoluúčasť na tejto pomoci!
Beata Bogárová

Zbierka letného šatstva
Momentálne vydávame šatstvo každý štvrtok a pomaličky si siahame na dno
našich zásob. Ak by ste vedeli o niekom, kto chce podarovať len MUŽSKÉ
OBLEČENIE, a to najmä: tričká s krátkym rukávom, rifle, tepláky, tenisky
a športové topánky, spodné prádlo a ponožky, ľahšie prechodné, ideálne
nepremokavé bundy, budeme veľmi radi, ak nám dáte vedieť. Sami dobre viete,
čo ľudia v teréne potrebujú, a preto prosíme, aby v prípade záujmu ste vytriedili
len veci, ktoré sú na ulici použiteľné. Samozrejme stále platí, že preberanie
oblečenia má na starosti Helenka Šutková 0903 352 385, a preto vás prosím, aby
ste ju kontaktovali a dohodli sa spolu s ňou, kedy oblečenie donesiete. Veľká
vďaka za pomoc a za ochotu.
Lenka Antalíková

Klubík pre mamičky s deťmi
Milé mamičky i ockovia, srdečne vás pozývame na Klubík na Zrínskeho 2, ktorý sa
koná každý štvrtok od 9.00 hod.
Program na máj je pestrý:
11. 5. Chcem byť dokonalá matka (domáca, manželka, ...), no nejde mi to –
seminár (Zoltán Mátyus)
18. 5. SPS cvičenie na chrbticu – SM metóda
25. 5. Výroba koláčikov s deťmi – zdravé raw koláčiky
Lívia Kolářiková

Spoločný obed pre členov a priateľov zboru
V nedeľu 14. 5. 2017 sa uskutoční spoločný obed pre členov a priateľov zboru
v hoteli Tatra (Námestie 1. mája). Prihlásiť sa môžete v nedeľu 7. mája vo vstupnej
hale kostola, kde bude pripravený hárok na zapísanie. (Cena obeda je 4,- € pre
dospelého a 2,- €pre dieťa.)

Hudobný večer na Palisádach
V nedeľu 14. 5. 2017 o 18.00 h sa uskutoční jedinečný hudobný večer v našom
kostole. Príďte si vypočuť koncert židovskej tvorby: ENSEMBLE MOSCHELES.
Nezabudnite pozvať aj svojich priateľov a známych!

Zborový koncert

Milí priatelia, termín rodinného tábora v Častej sa rýchlo blíži (2. - 8. 7. 2017).
Tí, ktorí chcete stráviť príjemný týždeň s rodinou a priateľmi v krásnom prostredí,
neváhajte a čo najskôr sa prihláste. Ak máte záujem o bližšie informácie
a elektronickú prihlášku, napíšte na adresu mkesjarova@bjbpalisady.sk.

Dňa 21. mája 2017 o 17.00 h plánujeme zborový koncert detí, dorastu, mládeže,
dospelých. Všetci, ktorí máte záujem sa podieľať na tomto koncerte, prípadne
vaše deti, dajte mi prosím vedieť e-mailom na darokral@gmail.com alebo
telefonicky na 0905 858 400.
Už teraz sa tešíme na každé jedno vystúpenie a veríme, že to môže byť výborná
príležitosť ako povzbudiť naše deti a dospelých. Zúčastniť sa môžete aj inou
formou ako hrou na hudobný nástroj.
Dárius Kráľ
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