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kalendár

Program na september
3. 9.

ne

900 Bohoslužby (D. Uhrin)
1000 Chvojnica (L. Kamocsai)

4. 9.

po

1800 Modlitby (Zrínskeho 2)

5. 9.

ut

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

8. 9.

pi

1600 DEPO (Súľovská 2)

10. 9.

ne

900 Bohoslužby (T. Valchář)
1000 Chvojnica (P. Škulec)

11. 9

po

1800 Modlitby (Zrínskeho 2)

12. 9.

ut

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

15. 9.

pi

1600 DEPO (Súľovská 2)

17. 9.

ne

900 Bohoslužby (P. Pribula)
1000 Chvojnica (D. Kraljik)

18. 9.

po

1800 Modlitby (Zrínskeho 2)

19. 9.

ut

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

22. 9.

pi

1600 DEPO (Súľovská 2)

24. 9.

ne

900 Bohoslužby (D. Perašín)
1000 Chvojnica (P. Kolárovský)

25. 9.

po

18 Modlitby (Zrínskeho 2)

26. 9.

ut

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

28. 9.

št

1900 Biblická hodina (J. Szöllös, Zrínskeho 2)

29. 9.

pi

1600 DEPO (Súľovská 2)
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Učte sa odo mňa

1800 Hudobný večer

00

Ak nie je uvedené inak, zhromaždenia a bohoslužby sa konajú v modlitebni na Palisádach.

V mesiaci september sa postupne rozbiehajú pravidelné zborové aktivity (skupinky, mládež a pod.). O čase a mieste ich konania vás budeme priebežne
informovať v týždenných oznamoch.

e-mail: zbor@bjbpalisady.sk, web: www.bjbpalisady.sk, tel: 02/207 00 307
vydal Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov I Palisády (Zrínskeho 2, 811 03)
číslo účtu (IBAN): SK36 0900 0000 0000 1147 1836
redakcia: D. Uhrin, M. Kešjarová, I. Kohút

„Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som
krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše“
(Mt 11, 29)
O čom inom písať na začiatku školského a pracovného roku
ako o učení sa a o škole. Spomínam si, že keď som v časoch
totality chodil do školy, tak na mnohých školách bol niekde na
viditeľnom mieste umiestnený nápis: „Učiť sa, učiť sa, učiť sa.“
V. I. Lenin. Dnes by aspoň na kresťanských školách možno
mohol byť viditeľný citát, časť úvodného textu: „Učte sa odo
mňa...“ Ježiš. Samotný citát napísaný na stene by však málo
vyriešil. Pre nás kresťanov, pre žiakov aj učiteľov, pre každého
bez ohľadu na to, či chodíme práve do školy alebo nie, by aj
toto Božie slovo, táto výzva Pána Ježiša mala byť zapísaná do
našich sŕdc.
Je veľmi dôležité, od koho sa učíme, kto je naším učiteľom.
Lenin sa zrejme neodvážil povedať ľuďom, aby sa učili od
neho. Ježiš to mohol povedať. Učiť sa od Ježiša, ktorý je vševedúci Boh, Stvoriteľ všetkého a zároveň človek, ktorý tu žil
medzi nami a pozná realitu ľudského života, je určite to najlepšie, čo môžeme urobiť.
Pán Ježiš hovorí aj prečo sa máme od Neho učiť. Nezdôrazňuje tu svoju božskosť a vševedúcnosť, svoje znalosti a kompetencie, ale to, že je tichý a pokorný v srdci. Charakterové
vlastnosti, osobný príklad mravnej integrity, statočnosti a viery,
láska k tým, ktorých učím, sú aj dnes tie rozhodujúce veci charakterizujúce dobrého učiteľa, od ktorého sa žiaci majú čo učiť.
Odovzdávanie a učenie sa vedomostí a zručností je tiež
dôležité, ale až na ďalšom mieste. Poznáme z histórie, ale aj
z našej súčasnosti, z nášho okolia a možno aj zo skúsenosti svojho vlastného života, ako bránia medzery a nedostatky
v charaktere nám ľuďom v tom, aby sme naplno uplatnili získané vedomosti a zručnosti tak, aby boli na pomoc a požehnanie
ľuďom okolo nás a aj nám samým.
... 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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Získané vedomosti a zručnosti dokážeme v tom horšom prípade aj zneužívať
na páchanie zlého.
Pán Ježiš nesľubuje, že učenie sa vo všeobecnosti a ani učenie sa od Neho
bude jednoduché a ľahké. Vždy je to spojené aj s určitým sebazaprením, je to
jarmo, bremeno, ktoré berieme na seba. On však zasľubuje, že On bude aj jarmo učenia sa niesť spolu s nami.
Učenie sa vyžaduje z našej strany aj otvorenosť prijímať nové veci, nové poznatky, pripravenosť meniť svoj charakter, učiť sa novým zvykom, neustrnúť a
nestagnovať, nemyslieť si, že už všetko vieme, že už sa nič nedá na našom živote, na našom charaktere zmeniť. Pán Ježiš nás nevyzýva, aby sme sa naučili,
ale aby sme sa neustále učili od Neho.
Nástup do nového školského roku teda nech je pripomenutím nie len pre školákov, že sa majú učiť a pre učiteľov, že čo a ako majú učiť. Je to výzvou aj pre
každého z nás, aby sme s novou vervou, novým zápalom pokračovali v tom
učení sa v Božej škole života a od toho najlepšieho Učiteľa, ktorým je Pán Ježiš.
Ján Szőllős

Správy zo staršovstva
Staršovstvo zboru sa stretlo na jednom nepravidelnom stretnutí a jednom plánovanom stretnutí. Počas prázdnin sme to komunikovali osobne po nedeľných
bohoslužbách alebo prostredníctvom mailov. Hlavnou témou našich rozhovorov
bola príprava voľby kazateľa a správcu zboru.
Na pravidelnom stretnutí 5. 9. 2017 sme rozprávali o pripravovanej voľbe kazateľa a pripravovanej návšteve Dannyho Jonesa, ktorý nám po dlhom modlitebnom zápase oznámil, že súhlasí s kandidatúrou na kazateľa nášho zboru.
S touto témou súvisí aj ďalšia téma, ktorou je príprava ZČZ, ktoré sme zvolali
na 10. 9. 2017. Hlavným bodom bude zostavenie kandidátky pre voľbu kazateľa
zboru.
V októbri si pripomenieme 130. výročie založenia nášho zboru. Všetkých vás
pozývame osláviť nášho Pána za túto milosť. Pripomenieme si to 15. 10. 2017.
Ďalšie témy, ktorým sme sa venovali, bola mládež zboru a jej potreby, odbor sestier, zabezpečenie služieb na štvrtý štvrťrok a otázka Chvojnice a jej
budúcnosti.
Prajeme Vám Božie požehnanie a prosíme o vaše modlitby za nás a naše
miesto v Bratislave.
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Nové e-mailové adresy
Dávame do pozornosti 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.

Pomoc ľuďom bez domova

Klub DEPO na Súľovskej

Milé sestry a 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: 19. september, 17. október.
Na rezervované utorkové termíny sa,
prosím, nahláste u mňa. Ďakujem za
spoluúčasť na tejto pomoci!
Beata Bogárová

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

Skupina anonymných
alkoholikov Maják

InfoPalisády –
informácie o dianí v zbore

AA-liečebný program anonymných
alkoholikov má svoje pravidelné stretnutia vo štvrtok od 17.30 hod do 18.30
hod v našich zborových priestoroch
na Zrínskeho 2.
Kontakt: Želka 0903 294 927

Ak ešte nedostávate InfoPalisády s
rôznymi informáciami o dianí v našom
zbore a okolo neho na svoju emailovú
adresu, môžete poslať žiadosť na adresu zbor@bjbpalisady.sk a InfoPalisády vám budeme posielať.

Výročie príchodu na tento svet oslavujú
5. 9.

Dušan Uhrin

19. 9.

Richard Halamíček

9. 9.

Daniel Valenta

21. 9.

Kvetka Maďarová

14. 9.

Štefan Synovec

21. 9.

Miroslava Simonová

16. 9.

Daniel Plett

22. 9.

Viera Kolárovská
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pozvánky

pozvánky

Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 130. výročia založenia zboru

Hudobný večer na Palisádach

Staršovstvo Cirkevného zboru Bratskej jednoty baptistov Bratislava – Palisády, srdečne pozýva všetkých jeho členov a priateľov na slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 130. výročia založenia nášho zboru, ktoré sa bude konať dňa
15. októbra 2017 o 9.30 hod v modlitebni na Palisádach s bohatým programom plným vďaky a radosti z milosti Božej sprevádzajúcej náš zbor celou históriou až do dnešných dní. Naše obecenstvo bude následne pokračovať od 12.
hodiny spoločným obedom v hoteli Tatra na námestí 1.mája č.5 a odpoludním
spomienok pamätníkov nášho zboru a spoločnými piesňami. Termín záväzného
prihlásenia záujemcov o spoločný obed a jeho finančné zabezpečenie bude
vopred oznámené na pravidelných nedeľných bohoslužbách.

V novom školskom roku pokračujeme v hudobných večeroch na Palisádach.
Prvý koncert sa uskutoční 17. 9. 2017. Hrou na flaute nás poteší Tunde Jakab.

Spoločná služba hudbou a spevom
Na termín 15. 10. 2017 pripravuje staršovstvo v spolupráci s prípravnou komisiou slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 130. výročia založenia nášho
zboru. Bohoslužby by sme chceli začať piesňou Tá vzácna milosť (Spevník 400
kresťanských piesní, č. 281). Bude to „orchestrálka“ a možno aj so spevom.
Brat Slávo Kráľ napíše noty pre orchester, ktorý by pozostával z hudobníkov
nášho zboru (členovia i priatelia). K tomu však potrebuje do 15. septembra
zoznam hudobníkov, ktorí sú ochotní sa do tohto projektu zapojiť.
Potrebuje vedieť:
meno hudobníka, nástroj, na ktorom hrá, ako dlho hrá na daný nastroj.
Jedná sa o celú vekovú škálu hudobníkov, od detí po „šediny“. Pre hudobníkov
to znamená účasť na 2 – 3 nácvikoch do tohto termínu. Termín skúšok oznámi
Slávo Kráľ. Prosím záujemcov, aby sa prihlásili u s. Martušky Pribulovej ml.

Milujem svoje mesto 1. – 7. októbra 2017
Milujem svoje mesto je festival priateľstva a dobrovoľníckej pomoci. Chceme
urobiť niečo dobré pre naše mesto a ľudí, ktorí v ňom žijú. Len tak, z lásky!
Pripravujeme v spolupráci s viacerými mestskými úradmi dobrovoľnícke brigády, na ktoré sa môžete vopred registrovať. Počas festivalu bude prebiehať aj
zaujímavý sprievodný program. Minulý rok sa zapojilo 200 dobrovoľníkov, ktorí
na 11 miestach Bratislavy odpracovali 1300 hodín. Tento ročník odštartujeme v
nedeľu 1. 10. 2017 o 18.00 hod. otváracím koncertom skupiny Vinesong (UK)
na Hviezdoslavovom námestí a ukončíme ho brigádami, ktoré budú v piatok a
sobotu 6. – 7. 10. 2017. Prijmite našu výzvu a pridajte sa k nám! Viac informácií
nájdete na www.milujemsvojemesto.sk.
4							

spravodaj 9/2017

Konferencia pre strednú generáciu a rodiny s deťmi
6.– 8. október 2017
Tatranské Matliare
Hotel *** SOREA HUTNÍK I
Milý brat, sestra, srdečne ťa pozývame na konferenciu pre strednú generáciu
a rodiny s deťmi. Konferencia je jedinečnou príležitosťou pre duchovné povzbudenie a zrelaxovanie v nádhernom prírodnom prostredí.
Všetko o konferencii a prihlášku nájdeš na https://www.baptist.sk/kpsg.
Uzávierka prihlášok bude v nedeľu 24. 9. 2017. Tešíme sa na spoločný čas!
Za prípravný tím T.Valchář

Návšteva v Tekovských Lužanoch
V mesiaci október znova pripravujeme celodennú návštevu spojenú so
službou do ZSS Samaritán – Tekovské Lužany.
Ak dá Pán zdravia a života, plánujeme ju uskutočniť v piatok 13. 10. 2017.
Stretnutie budeme mať o 7.45 hod. na parkovisku cintorín Ružinov – Vrakuňa.
Odchod je o 8.00 hod. Predpokladaný príchod je o 18.00 hod. znova na parkovisko cintorín Ružinov – Vrakuňa. Predpokladaná cena dopravy vrátane obeda
je 10,- Eur. Obed je spoločný v reštaurácii.
Téma našej služby je evanjelizačná, teda radostná so spevom.
Do zariadenia domova dôchodcov Samaritán by uvítali, keby sme im znova
doniesli posteľné prádlo, paplóny, vankúše, uteráky, kuch.utierky a rôzne veci
do kuchyne, ale aj knižky a pod. Radi by sme im doniesli aj niečo napečené, tak
prosíme sestry, keby na to nezabudli.
Tejto návštevy sa môžu zúčastniť aj bratia a sestry, ktorí nenavštevujú senior
klub. Ak má niekto záujem, môže sa k nám pridať. Ste všetci srdečne vítaní!
Prosíme všetkých, ktorí sa chcú tejto akcie zúčastniť, aby sa prihlásili do konca septembra sestrám z prípravného výboru senior klubu v jednotlivých zboroch, príp. mi napísali na moju mailovú adresu janamako@centrum.sk alebo
zavolali na t. č. 02/45 242 592, 0903 752 974. Počet miest v autobuse je 53.
Prosím, keby ste na túto službu mysleli aj na svojich modlitbách. Ďakujem.
V Jeho službe Jana Makovíni
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