kalendár
Program na júl
1. 7.
2. 7.

so
ne

8. 7.
9. 7.

so
ne

15. 7.
16. 7.

so
ne

22. 7.
23. 7.

so
ne

29. 7.
30. 7.

so
ne

930 Bohoslužby (Ľ. Dzuriak)
1000 Chvojnica (D. Dinka)
930 Bohoslužby (T. Atkins)
1000 Chvojnica (D. Uhrin)
9 Bohoslužby (P. Kolárovský)
1000 Chvojnica (P. Škulec)
30

930 Bohoslužby (V. Malý)
1000 Chvojnica (P. Kohút)
930 Bohoslužby (D. Uhrin)
1000 Chvojnica (P. Škulec)

Program na august
5. 8.

so

12. 8.

so

19. 8.

so

6. 8.

13. 8.

20. 8.
26. 8.
27. 8.

ne

ne

ne
so

930 Bohoslužby (S. Baláž)
1000 Chvojnica (P. Pribula)
930 Bohoslužby (T. Valchář)
1000 Chvojnica (P. Škulec)
9 Bohoslužby (P. Pribula)
1000 Chvojnica (M. Kolářik)
30

ne

930 Bohoslužby (S. Kráľ)
1000 Chvojnica (J. Szőllős)
*Ak nie je uvedené inak, zhromaždenia a bohoslužby sa konajú v modlitebni na Palisádach.
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Varujme sa kvasu farizejov!
Na úvod treba povedať, že v celom Božom slove má kvas
silne negatívny význam. Symbolizuje hriech a skazenosť vo
všetkých podobách!
Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom: „Dajte si pozor, varujte
sa kvasu farizejov a saducejov.“ (Mt 16, 6) Čo znamenalo,
aby si dávali pozor na ich životný štýl a učenie! Pozrime sa
konkrétne, čo bolo tým kvasom v dobe Pána Ježiša, ale
taktiež to platí aj pre dnešok (u farizejov bolo kvasom ich
pokrytectvo, u saducejov ich nesprávne učenie - neverili
v zmrtvýchvstanie, v existenciu anjelov ani v iné duchovné
bytosti, ich kvasom bol racionalizmus a materializmus).
Takisto Pán varoval aj pred Herodesovým kvasom (čím bol
jeho neviazaný, nemorálny životný štýl) (Mk 8, 15).
V Novozmluvných epištolách dvakrát čítame, že „malé
množstvo kvasu nakvasí celé cesto“. V prvom prípade je to
spomenuté v súvislosti s nemravnosťou (1Kor 5, 6)
a v druhom prípade v súvislosti s falošným učením
(Gal 5, 9).
Či sa nám to páči alebo nie, Božie slovo nám jasne
hovorí o tom, že aj v Božom Kráľovstve je hriech! My
všetci sme ľudia poznačení hriechom, každý tým svojím.
Pripomína nám to aj apoštol Ján: „Ak hovoríme, že sme
nezhrešili, Jeho robíme klamárom a Jeho slovo neprebýva
v nás.“ (1J 1, 10)
Napriek tomu, ako Boží ľud máme možnosť sa zbaviť
svojich hriechov.
Žil totiž na tejto zemi jeden jediný muž, ktorý bol bez
hriechu – a my Ho dobre poznáme. Je to Syn Boží – Ježiš
Kristus Nazaretský!
O Ňom je napísané: „On bol prebodnutý pre naše
priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest
za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia.“
(Iz 53, 5)
A vďaka tomu platia aj tieto slová od proroka Izaiáša:
„Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh, ak
sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna.“
...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

K tomu je však pre kresťana potrebné splniť jednu podmienku: Hriech treba
vyznať, to znamená vyznať ústami. Ale to nestačí. Hriech treba aj
nekompromisne opustiť, zanechať. Človek sa musí rozhodnúť vo svojom srdci,
že už hriech nebude konať a nebude mať v ňom záľubu. Vtedy je možnosť
nápravy a vtedy nám Pán Boh dá k tomu aj síl, aby sme hriech úprimne vyznali
a opustili. „Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám
odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti!“ (1J 1, 9)
Milí bratia a sestry, dajme si pozor na „kvas farizejov“ vo svojom živote v každej
podobe, lebo Božou vôľou v našom živote, ako Božích detí, je naše posvätenie
(1Tes 4, 3). Preto sa varujme kvasu – hriechu vo svojich životoch v akejkoľvek
podobe.
Pavel Pivka

Biela skrinka
Pravidelná účelová zbierka na misiu
zboru dňa 11. 6. bola 144,- €. Zbierka
na rekonštrukciu našich objektov dňa
25. 6. bola vo výške 0,- €. Ďakujeme
za všetky vaše príspevky a prosíme
Pána, aby nám dal múdrosť pri ich
využívaní.

Skupina anonymných
alkoholikov Maják
Skupina AA sa bude stretávať aj počas
letných prázdnin v priestoroch na
Zrínskeho 2 vo štvrtok od 17.30 do
18.30 h. Kontakt: Želka 0903 294 927.

Správy zo staršovstva
Témy, ktorým sa staršovstvo prioritne venovalo na svojich dvoch stretnutiach
v mesiaci jún 2017:
1. Hodnotenie volieb kazateľa, príprava stanoviska staršovstva k voľbám kazateľa
a kroky smerujúce k ďalšiemu priaznivému vývoju zborovej situácie. Stanovisko
k voľbám kazateľa zaznie v nedeľu dňa 2. 7. 2017 na verejných bohoslužbách.
2. Hodnotenie rekonštrukcie modlitebne na Chvojnici a hodnotenie Svätodušných
sviatkov dňa 4. 6. 2017 hlavne na Chvojnici. Staršovstvo veľmi kladne hodnotí
rekonštrukciu,
„znovuotvorenie“
zrekonštruovanej
modlitebne,
priebeh
Svätodušných sviatkov a následné spoločenstvo. Všetkým, ktorí sa podieľali
finančne i prakticky na rekonštrukcii modlitebne vyjadruje opäť i týmto spôsobom
svoju vďačnosť.
3. Hodnotenie zborového pikniku konaného dňa 24. 6. 2017 na Súľovskej 2.
Piknik bol neformálny a mimoriadne vydarený. Manželia Heredošovci ho pripravili
s veľkou láskou a zodpovednosťou. Pripravovali občerstvenie i program. Patrí im
srdečná vďaka.
4. Vymedzenie a delegovanie povinností, zodpovedností a kompetencií kazateľa
na staršovstvo a iných členov zboru. Bolo potrebné jasne stanoviť hranicu medzi
zodpovednosťou kazateľa, ktorú je potrebné delegovať a zodpovednosťou
správcu, ktorú bude ďalej vykonávať. Zvlášť náročné je delegovanie osobnej
služby a doladenie systémových opatrení pastoračnej služby.
5. Príprava programu služieb na obdobie júl – október 2017. Bolo potrebné
zabezpečiť: službu slovom, chvály, moderovanie, službu pri dverách, projekciu
a ozvučenie, čo hlavne v prázdninovom režime a bez kazateľov je mimoriadne
náročné.
6. Príprava jesenných misijných aktivít zboru. Staršovstvo hovorilo o tíme, ktorý
bude mať na starosti prípravu jesenných misijných aktivít, ktoré by boli v zhode
s výzvou misijného odboru a boli by zároveň začlenené do misijných
a verejnoprospešných aktivít platformy Kresťania v meste.
...pokračovanie na 3. strane
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Výročie príchodu na tento svet oslavujú
1. 7.

Ľudovít Betko

31. 7.

Marína Cihová

4. 7.

Margita Elisherová

1. 8.

Danuška Kešjarová

4. 7.

Ľubomíra Kohútová

1. 8.

Zuzana Hrašková

10. 7.

Slavomír Máťuš

1. 8.

Vlasta Šalingová

10. 7.

Katarína Kerekréty

2. 8.

Marta Račičová

11. 7.

Milada Krejčová

4. 8.

Hector Blanco

15. 7.

Zlatica Balážová

7. 8.

Anna Kopčoková

16. 7.

Rút Bednáriková

11. 8.

Šimon Hovorka

20. 7.

Mária Kohútová

16. 8.

Radovan Jančula

21. 7.

Lynn Plett

18. 8.

Anna Liptáková

27. 7.

Lenka Kohútová

23. 8.

Danica Paulenová

28. 7.

Elena Šalingová

25. 8.

Ivan Paulen

28. 7.

Pavlína Synovcová

31. 8.

Miroslava Hovorková
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Tábor seniorov v Račkovej doline
Srdečne pozývame staršiu generáciu na každoročné stretnutie seniorov vo
Vysokých Tatrách, ktoré sa bude konať v chate v Račkovej doline.
Tohto roku si pripomenieme 70. výročie otvorenia novej budovy vytúženého
„biblického domova“, po ktorom veľmi túžila vtedajšia povojnová nadšená mládež
BJB ČSR. Súčasťou otvorenia bolo konanie najväčšieho zjazdu mládeže
a konferencie BJB (27. - 31. 9. 1947) za účasti 700 účastníkov!!!
Tábor seniorov spojený s konferenciou seniorov sa uskutoční 5. – 9. 9. 2017.
Prihlášky posielajte na adresu: Ing. Anna Trnavská, správca chaty
(info@rackova.sk), 0903 501 852.
Organizačný výbor a Rada BJB

7. Príprava 130. výročia založenia zboru. Termín je stanovený na 15. 10. 2017.
Riešili sme zloženie prípravného tímu, zoznam pozvaných hostí, program,
prezentácie, obed, propagáciu a iné.
8. Príprava rekonštrukcie webovej stránky zboru. Je najvyšší čas „zmodernizovať“
zborovú webovú stránku. Črtá sa riešenie sprostredkované niektorými členmi
a priateľmi nášho zboru.
9. Iné: pastoračné a osobné témy.
Dušan Uhrin a Peter Pribula

Prázdninový režim zborových aktivít
Pravidelné zborové aktivity (stretnutia detí, dorastu, mládeže, skupinky, biblické
hodiny, DEPO) sa počas letných prázdnin nebudú konať. Prípadné zmeny budú
oznámené v elektronických a ústnych oznamoch.

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: 18. júl, 15. august, 19. september (utorky). Na
rezervované utorkové termíny sa, prosím, nahláste u mňa. Ďakujem za
spoluúčasť na tejto pomoci!
Beata Bogárová

Senior klub
Chcela by som Vám oznámiť, že stretnutia Senior klubu počas mesiacov júl,
august a september nebudú. Prajem Vám požehnané letné mesiace a porúčam
Vás do ochrany a milosti Božej.
Jana Makovíni

CampFest 2017

Zbierka vecí pre ľudí bez domova
OZ Kresťania v meste organizuje pre ľudí bez domova zbierku letného pánskeho
oblečenia, potravín, drogérie a zdravotníckeho materiálu. Zoznam potrebných
(a nepotrebných) vecí je na http://www.krestaniavmeste.sk/zbierka/
Veci môžete priniesť na Ambroseho 6 v Petržalke po telefonickom dohovore
vopred s Helenou Šutkovou, 0903 352 385. Ďakujeme!

Aktuálne e-mailové adresy
Dávame do pozornosti nové adresy, na ktoré môžete zasielať vaše správy
a podnety: mkesjarova@bjbpalisady.sk – administratíva, zbor@bjbpalisady.sk –
všeobecná adresa zboru, duhrin@bjbpalisady.sk – správca zboru.

V dňoch 3. – 6. 8. 2017 sa na Ranči v Kráľovej Lehote uskutoční 19. ročník
CampFestu. Na CampFeste 2017 chceme hovoriť o premene ako o neoddeliteľnej
súčasti Božieho kráľovstva. Veríme, že cena zaplatená na kríži bola dosť vysoká
na premenu nielen jednotlivca, ale aj našich rodín, vzťahov, priateľov, našich
komunít, ale aj celej spoločnosti.
Za CampFestom stojí tím mládežníckych vedúcich z viacerých kresťanských cirkví
Slovenska. Spoločne hľadajú, ako chce Pán Boh osloviť mladú generáciu na
Slovensku. Organizačne ho zastrešuje Mládež pre Krista – Slovensko. Aktuálne
prebieha posledné predplatné za 30,- € do 19. 7. 2017. Viac info na
http://www.campfest.sk/domov.

Celoslovenský kemp mládeže
30. 8. 2017 – 3. 9. 2017 sa uskutoční kemp mládeže BJB. Tento rok bude
prebiehať v tábore Royal Rangers v Novej Lehote – Doline. Maximálny počet
účastníkov je 70 a cena je 30,- €. Téma je EXIT. Informácie nájdete na
https://mladez.baptist.sk/kemp.
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