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1800 Koncert Matuzalemu
Hudobný večer

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

930 Bohoslužby (J. Hroboň)
1000 Chvojnica (P. Škulec)
1800 Modlitby zboru (Zrínskeho 2)

st

26. 6.
27. 6.

1900 Biblická hodina (J. Szőllős, Zrínskeho 2)

ne

21. 6.

24. 6.
25. 6.

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

1800 Mládež (Súľovská 2)
930 Bohoslužby (T. Valchář)
1000 Chvojnica (D. Uhrin)

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

1800 CéVéTé (Súľovská 2)
1900 Skupinka mužov (Zrínskeho 2)

1515 Popoludnie pri Biblii (P. Pivka, Zrínskeho 2)
1700 Stretnutie sestier (Zrínskeho 2)
1800 Skupinka (Dúbravka)
1800 CéVéTé (Súľovská 2)
900 Klubík (Zrínskeho 2)
1600 DEPO (Suľovská 2)

1800 Mládež (Súľovská 2)
930 Bohoslužby (I. Čonka)
1000 Chvojnica (P. Kolárovský)

1900 Biblická hodina (J. Szőllős, Zrínskeho 2)
1200 Zborový deň (Súľovská 2)

1800 Modlitby zboru (Zrínskeho 2)
1515 Popoludnie pri Biblii (P. Pivka, Zrínskeho 2)
1900 Skupinka (Petržalka)
900 Klubík (Zrínskeho 2)

cirkevného zboru bjb palisády

* ročník XX

Ako prelomiť kruh priemerného žitia?
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1900 Skupinka (Petržalka)
900 Klubík (Zrínskeho 2)

po

22. 6.
23. 6.

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

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

spravodaj
www.bjbpalisady.sk/spravodaj

st
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19. 6.
20. 6.

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

6-2017

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

30. 6. pi
1600 DEPO (Suľovská 2)
*Ak nie je uvedené inak, zhromaždenia a bohoslužby sa konajú v modlitebni na Palisádach.
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

Daniel 6: 26 - 29
Ktosi povedal, že: „Len podpriemerní ľudia vždy dosiahnu
najviac... Prečo? Pretože si nikdy nestavajú vysoké alebo
žiadne ciele...“ Nie je náhoda, že niektorí ľudia excelujú
a sú úspešní, zatiaľ čo iní neurazia vo svojom živote ani
štvrtinu ich cesty... A nie je nám odhalené to, prečo
niektorí uspejú, ani to, prečo ďalší zlyhajú...
Daniel prelomil povahu priemerného štýlu života
a exceloval v spoločnosti, kde väčšina Izraelcov prijala
Status Quo – teda sa prispôsobila babylonským a perzským
podmienkam žitia.
Ja by som nám rád postavil niekoľko skutočností, ktoré
v živote Daniela zohrávali významnú úlohu:
Prvá vec, ktorá je evidentná u Daniela, je, že si vyberá byť
charakterným človekom namiesto prispôsobovania sa.
Bol dôveryhodný, dokonca ani jeho nepriatelia nevedeli na
ňom nájsť nič, čo by jeho povesť zničilo. Nerobil
kompromisy – nenechával si štikať príchod do práce
kolegovcami, keď meškal, nezamlčal ani nepridal veci
v daňovom priznaní, ktoré tam nenáležali, nebral si veci
z práce domov, ktoré mu nepatrili... sľuby, ktoré dával –
plnil... Nuž, viem, že podľa normy chovania sa, ktorá sa
všade naokolo ponúka, sa človek ľahko dostáva do
kompromisov. Lenže už si málo ako kresťania
uvedomujeme, že to má dopad na náš vzťah s Bohom
(vychladnutie – vzdialenie sa a samozrejme to ničí oblasť aj
našich hodnôt a morálnej čistoty.)
Druhá vec, ktorú u Daniela vidíme, že si vyberá byť
disciplinovaný.
Vidíme to napríklad v jeho modlitebnom živote. Trikrát
denne tak robí. Jeden z dôvodov, prečo ľudia dosahujú
úspech, je ten, že sú ochotní robiť veci navyše. Teda nielen
to, čo sa im káže... Snažia sa byť zorganizovaní a to, čo si
zaumienia, k tomu smerujú všetky potrebné kroky, až kým
neprejdú cieľovou rovinkou. Disciplína – nepopulárne
slovo... ale ak ju nemáš – máš v živote neporiadok!
Daniel sa modlí za Jeruzalem, ako aj za návrat svojho ľudu
...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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zo zajatia minimálne trikrát denne zhruba 70 rokov (viď Daniel 9)... A keď má
Daniel asi 90 rokov, perzský kráľ Kýros svojím ediktom prepúšťa všetkých
zajatcov a dáva im možnosť sa navrátiť do svojej domoviny. Cez modlitbu
dosahujeme Božie sľuby. Modlitba je nádej. Viera je to, čo privádza modlitbu
v existenciu. Ver, že Boh je živý. Živý znamená, že počuje. Modli sa často
a s radosťou. Nemusíš mať okná smerom k Jeruzalemu. U Daniela to však malo
veľký zmysel - v SZ bol Jeruzalem miestom Božej prítomnosti. Toto Ježiš zrušil
v Jánovi 4: ...ani hora Gorazim ani Jeruzalem... ale praví ctitelia budú chváliť Boha
v Duchu a v pravde. „Neprestajne sa modlite!“ vyzýva nás apoštol Pavol.
Tretia vec: Daniel si vyberá lásku k Bohu nad svojím vlastným životom (Daniel
6: 11)
Toto nie je typ konzumného nedeľného kresťana. Keď čelí skúške, tak vidíme, že
si vyberá lásku k Bohu namiesto záchrany vlastného života. V Danielovom živote
je prvý Boh. Je láska ku Kristovi väčšia než ambície, ktoré mám? Je Boh dôležitejší
než to, aby si bol prijatý priateľmi či kolegami? Je Kristus cennejší než peniaze
a pohodlie? Možno ste neraz niekoho počuli povedať: „Nemal som na výber...“
Nuž veci sa majú tak, že vždy máme na výber – a my si aj vyberáme.
Kladiem si otázku, či sme to nie my - súčasní kresťania, ktorí sú zodpovední
a vinní za to, že sme z kresťanstva urobili náboženstvo pohodlnosti? Daniel si
vyberá lásku k Bohu nad záchranou svojho života.
A posledná vec, ktorú pri Danielovi spomeniem, je jeho bázeň pred Bohom.
Bázeň – čo je to za slovo? Aký ekvivalent by sme tomuto slovu ako Slováci
prisúdili? Úcta, rešpekt, uznanie...
Keď však hovoríme o Bohu, je za tým oveľa viac: „Hospodin kraľuje! Národy sa
trasú. Tróni nad cherubmi; zem sa chveje. Hospodin na Sione je veľký, vyvýšený
nad všetky národy. Nech chvália tvoje meno, veľké a úžasné, lebo je sväté!“
Žalm 99
Vlastne celá 4. kniha Žalmov (tzv. kráľovské Žalmy) hovorí o tom, ako Hospodin
vládne, ako je Hospodin na tróne, že Hospodin kraľuje, a preto sa boj... Preto sa
pred Ním skláňaj a pred Ním sa tras!
Bázeň je odozva človeka na realitu, ktorá nás ohromuje...
Neviem, čo ohromuje vás?
Otrasy zeme pod našimi nohami pri výstupe na aktívnu sopku?
Zarevanie sibírskeho tigra na návšteve oázy v Kráľovej pri Senci?
Pohľad na studené telo niekoho blízkeho, s ktorým sme sa ešte včera rozprávali,
ktoré sa už nikdy nepohne... a už len podľahne skaze a rozpadu?
Vedomie, že stojím na kraji útesu – a pokiaľ by som urobil chybný krok, je po
mne?
Ide tu o pocit, ktorý nám nedovolí smiať sa...
Napríklad idete do lesa na hríby a stretnete človeka, ktorý vám povie, že len
o vlások unikol medveďovi, ktorý sa neďaleko prechádzal... Asi sa na tom
nezačneme nahlas rehotať a nebudeme sa váľať po zemi od smiechu. Pokiaľ sme
normálni, hubárčenie skončilo, pretože pud sebazáchovy a strach urobil svoje.
Teraz skúsme tento náš pocit znásobiť tisíckrát alebo miliónkrát a pomaly sa
dostávame k tomu, o čom hovoríme. O bázni pred Bohom... Pretože Boh je oveľa

Nové e-mailové adresy
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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

Biela skrinka
Zbierka pre odbor sestier dňa 14. 5.
bola vo výške 575,- € a zbierka na
rekonštrukciu našich objektov dňa
28. 5. bola vo výške 88,5 €. Ďakujeme
za všetky vaše príspevky a prosíme
Pána, aby nám dal múdrosť pri ich
využívaní.

Klub DEPO na Súľovskej
D.E.P.O. junior je
v piatok od
16.00 h do 18.00 h a je určený hlavne
dorastu. D.E.P.O. je každý piatok bez
výnimky od 18.00 h do 22.00 h a je
určený mládeži. Náplňou klubov sú
moderné spoločenské hry, stolný
futbal,
pingpong,
posedenie,
rozhovory,
hudba,
občerstvenie,
tvorivé dielne.

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
2. 6.

Miriam Kešjarová

22. 6.

Kristína Kešjarová

7. 6.

Pavel Kohút

25. 6.

Peter Žembery

10. 6.

Ján Laurenčík

25. 6.

Marica Ščevlíková

15. 6.

Ľubica Hovorková

26. 6.

Roman Žiaran

15. 6.

Peter Lichanec

26. 6.

Stanislav Baláž

16. 6.

Elise Atkins

27. 6.

Sylvia Pribulová

17. 6.

Juraj Kvačka

28. 6.

Jana Perknovská

19. 6.

Hana Šandorová
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pozvánky

staršovstvo

Sesterské okienko
Stretnutie sestier v júni sa uskutoční na Zrínskeho ulici č. 2, dňa 20. 6. 2017
(utorok) o 17.00 h. Tému bude mať veriaca sestra z Banskej Bystrice, detská
psychologička Ivanka Ladomerská. Viac informácií o nej nájdete tu:
http://www.psychologickecentrum-bb.com/products/priezvisko-meno-ii/.
Môžete si pripraviť otázky, prípadne mi ich aj dopredu zaslať na
stabado.ab@gmail.com, ak chcete nájsť na ne na stretnutí odpoveď.
Andrea Balážová

Pozvánka na piknik nášho zboru
Milí bratia a sestry, drahí priatelia, pozývame vás na zborový piknik v sobotu
24. 6. 2017 od 12.00 do 20.00 h vonku v areáli na Súľovskej ul. Podával by sa
guláš, záviny, minerálka, káva, pivo. Strávili by sme spoločne neformálne
popoludnie pri vzájomných rozhovoroch a možno aj pri piesňach (ak by niekto
priniesol gitaru ☺). Vstupné dobrovoľné – odporúčané vstupné 3,- € dospelý
a 1,5 € dieťa. Treba sa prihlásiť zapísaním na papier vo vstupnej hale kostola.

Senior klub
V mesiaci jún, ak dá Pán zdravia a života, by sme sa znova chceli stretnúť ako
obyčajne posledný štvrtok v mesiaci, t. j. 29. 6. 2017 od 10.00 do 14.00 hod. na
Súľovskej ul. Na náš senior klub sme pozvali brata Jožka Barkócziho z Nesvad,
ktorý nám bude slúžiť Božím slovom a osobným svedectvom na základe svojich
dlhoročných skúseností s naším Pánom. Všetci sú srdečne vítaní!
V Jeho službe
Jana Makovíni

väčší ako medveď či sibírsky tiger... Či by sa nemal báť človek, keď slovo
Hospodinove príde? Boh povie slovo a zem sa pohne... Boh povie slovo a svet
povstane... Boh povie slovo a čas sa zastaví, dych človeka prestane a svet zanikne.
Ak rozumieme bázni pred Bohom – automaticky sa mu aj podriaďujeme.
Kráľ Dárius vo svojom výnose hovorí – bojte sa Danielovho Boha... Ak chceme
byť považovaní za múdrych – ak nechceme byť považovaní za bláznov v Božích
očiach – tu musíme začať.
Pochopme to vo svojom srdci. Boh je živý. Boh je suverénny, Jeho kráľovstvo
nebude zničené, Jeho panstvo nepominie. Vyslobodzuje dokonca Daniela od
levov. Kto by sa teba nebál... Kto by ťa nechválil... Slávne predivné je meno tvoje
večné...
„... a od trónu zaznel hlas: Chváľte nášho Boha, všetci jeho služobníci, tí, čo sa
ho bojíte, malí i veľkí! Počul som akoby hlas veľkého zástupu, ako hukot
množstva vôd, a ako dunenie mohutných hromov, ktorý volal: Haleluja! Lebo
začal kraľovať Pán, náš všemohúci Boh.“ Zjavenie 19: 5
Jediná možná a prijateľná reakcia na toto všetko je - oddať sa Mu. Potom sa
môže začať lámať aj ten náš kruh podpriemerného žitia...
Miroslav Mišinec

Správy zo staršovstva

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

Staršovstvo zboru sa stretlo na svojich pravidelných stretnutiach 2., 16. a 30.
mája. 2. mája sme spoločne s volebnou komisiou ukončili prípravu volieb kazateľa
a správcu nášho zboru. Voľby prebiehali v stanovenom termíne. Súčasťou prípravy
volieb bola aj príprava ZČZ, na ktorom sme voľbu začali. Ďalšou témou
pripravovaného ZČZ boli uznesenia DKDZ. Náš postoj k jednotlivým uzneseniam
sme prezentovali na ZČZ. Nakoľko sme na ZČZ nedosiahli jednomyseľnú zhodu,
staršovstvo odporučilo delegátom na KDZ hlasovať podľa postojov
prezentovaných staršovstvom na ZČZ. Na KDZ boli všetky uznesenia prijaté podľa
pôvodných odporúčaní DKDZ.
16. mája sme na stretnutí staršovstva rozprávali s bratmi J. Szőllősom, D.
Šalingom a T. Valchářom o ich pohľadoch na prácu a poslanie Rady BJB na
Slovensku. Po ZČZ, na ktorom sme nenašli spoločný postoj k uzneseniam DKDZ,
sme aktívne vstúpili do prebiehajúcej diskusie so snahou bližšie spoznať názory a
postoje bratov, ktorí sú aktívne zúčastnení na predmetnej diskusii. Konečné
stanovisko k tejto otázke bolo a ešte bude predmetom ďalších rozhovorov.
Rada BJB pripravila a predložila zborom ponuku „Kampaň pre posilnenie misie“.
Tejto téme sme sa tiež venovali.
Vedenie Rádia 7 požiadalo o zapožičanie našich priestorov na misijnopropagačnú akciu, pri ktorej bude slúžiť aj skupina Matuzalem. Odsúhlasili sme
zapožičanie priestorov na 10. 6. 2017.
30. mája sme hodnotili priebeh a výsledky volieb kazateľa a správcu zboru.
Stanovisko k výsledkom prednesieme zboru 18. júna 2017.
Ďalej sme sa venovali diskusii k téme Rady BJB a pripravovali sme definitívnu
podobu sviatku zoslania Ducha Svätého na Chvojnici a znovuotvoreniu chvojnickej
modlitebne po ukončenej rekonštrukcii.
Peter Pribula
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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
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