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kalendár

Program na október
1. 10.

ne

9 Bohoslužby (V. Ira)
1000 Chvojnica (R. Hovorka)

2. 10.

po

1800 Modlitby (Zrínskeho 2)

3. 10.

ut

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

4. 10.

št

1900 Biblická hodina (J. Szöllös, Zrínskeho 2)

6. 10.

pi

1600 DEPO (Súľovská 2)

7. 10.

so

1800 Mládež (Súľovská 2)

8. 10.

ne

930 Bohoslužby (D. Jones)
1000 Chvojnica (D. Dinka)

9. 10

po

1800 Modlitby (Zrínskeho 2)

10. 10.

ut

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

30

17 Hudobný večer
00

1500 Diskusné popoludnie s D. Jonesom
1630 Zborové členské zhromaždenie

12. 10.

št

19 Biblická hodina (J. Szöllös, Zrínskeho 2)

13. 10.

pi

1600 DEPO (Súľovská 2)

14. 10.

so

1800 Mládež (Súľovská 2)

15. 10.

ne

930 Bohoslužby (130. výročie
založenia zboru)

16. 10.

po

1800 Modlitby (Zrínskeho 2)

17. 10.

ut

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

19. 10.

št

1900 Biblická hodina (J. Szöllös, Zrínskeho 2)

20. 10.

pi

1600 DEPO (Súľovská 2)

21. 10.

so

1800 Mládež (Súľovská 2)

22. 10.

ne

930 Bohoslužby (P. Pivka)
1000 Chvojnica (P. Škulec)

23. 10.

po

1800 Modlitby (Zrínskeho 2)

24. 10.

ut

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

25. 10.

st

1800 Stretnutie manželských párov (Súľovská 2)

26. 10.

št

1900 Biblická hodina (J. Szöllös, Zrínskeho 2)

27. 10.

pi

1600 DEPO (Súľovská 2)

28. 10.

so

1800 Mládež (Súľovská 2)

29. 10.

ne

930 Bohoslužby (D. Uhrin)

30. 10.

po

1800 Modlitby (Zrínskeho 2)

31. 10.

ut

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

00

1200 Spoločný obed a popoludnie
spomienok v hoteli Tatra

Ak nie je uvedené inak, zhromaždenia a bohoslužby sa konajú v modlitebni na Palisádach.
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
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Štúdium Písma
„Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Rozjímaj
však o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je
v nej napísané, lebo vtedy sa ti zdarí cesta a budeš si počínať
rozumne.“ Józua 1, 8
Aj prostredníctvom tohto úvodníka by som vás rád pozval
k hlbšiemu štúdiu Písma. Mám na to dva vážne dôvody.
1. Nasledovanie Krista v reálnom vzťahu s Ním nie je bez
štúdia Biblie možné.
2. Nahradiť štúdium Biblie rôznymi interpretáciami môže
znamenať aj nahradiť Krista nejakou interpretáciou o Ňom.
Možno sa vám zdajú tieto moje dôvody ako prehnané tvrdenia. Pripúšťam. Formulujem ich však schválne práve takto
aj na základe mojej skúsenosti. Často pozorujem práve tieto
dva trendy, či lepšie povedané extrémy (a aj ja som sa dal
nimi niekedy strhnúť): buď si nechávame zobrať Bibliu z rúk
úplne; alebo ju používame len ako zdroj textov, ktoré nám však
vykladá niekto iný (obľúbený kazateľ, youtube, knihy, rôzne
zamyslenia a veršíky na každý deň...).
V prvom prípade sa stávame podvýživenými kresťanmi bez
akejkoľvek duchovnej kondície a schopnosti byť hlboko zakorenený v Kristovi. Sme viac ovplyvňovaní okolím (ľuďmi,
okolnosťami, tlakmi, názormi...), ako my ovplyvňujeme svoje
okolie. Keď sa vytráca Božie slovo z našich životov, tak sa
vytráca aj Boží život: „... človek nežije len samým chlebom, ale
všetkým, čo vychádza z Hospodinových úst“ (5M 8, 3; Mt 4, 4).
V druhom prípade sa stávame prívržencami nejakého učenia, trendu, výkladu, učiteľa... Preberáme a osvojujeme si
cudzie názory, argumenty a tvrdenia. Samozrejme najčastejšie tie, ktoré sú nám príjemné, či prijateľné, alebo ktoré nás
nadchnú. Stáva sa mi, že sa zarozprávam s takto presvedčeným kresťanom a keď prídeme k veršom, na ktoré sa odvoláva, nie len že nepozná ich kontext, ale verše vytrhnuté z
ich kontextu má pospájané do nejakej myšlienkovej línie. Je
mi smutno, keď ani po konfrontácii ten človek nechce svoje
presvedčenie vystaviť preskúmaniu Písmom...

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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info

Možno to súvisí aj s historickým vývojom, že od postupného výkladu biblických textov sme prešli k tematickým kázňam a vyučovaniam a dnes skôr hľadáme v Písme to, čo chceme (alebo pociťujeme ako potrebu) my - návod ako žiť,
a nie Pánov hlas a to čo chce povedať On nám. A možno jednoducho len s tým
ako uponáhľane a zaneprázdnene žijeme.
Z vlastnej skúsenosti však viem, že sa nič nevyrovná tomu, ako keď na vlastnej koži zakúsime Pánove oslovenie a Jeho vyučovanie. A to sa často deje
práve v osobnom čase štúdia Biblie a na modlitbách.
Na záver si dovolím menšiu reklamu: K tomuto účelu štúdia Písma sú k dispozícii napr. vynikajúce materiály (séria Krok za krokom) k induktívnemu štúdiu,
ktoré vydáva Precept ministries Slovakia. Odporúčam vám po jednej z nich siahnuť a dať si tú námahu ísť do štúdia Písma a jeho aplikovania v našom každodennom živote.
Michal Kevický

Správy zo staršovstva
Staršovstvo zboru sa stretlo na dvoch stretnutiach, 19. septembra a 3. októbra. Dlhodobo je hlavnou témou našich stretnutí voľba kazateľa a správcu zboru.
Tejto téme sme venovali čas aj na ostatnom stretnutí. Ak to „rozmením na drobné“, s voľbou kazateľa súvisí príprava návštevy kandidáta Daniela C. Jonesa
a jeho predstavenie seba, rodiny a vízie svojej práce v našom zbore. Zároveň
sme pripravovali zborové členské zhromaždenie, na ktorom plánujeme zahájiť
voľbu kazateľa a správcu zboru. Voľba bude prebiehať v dňoch 8. až 29. 10.
2017 do 10.00 hod. Výsledky voľby vyhlásime na konci bohoslužieb 29. 10.
2017.
Ďalšou témou, ktorej sme venovali viac času, boli dokumenty predložené Radou BJB, ktoré budú prerokovávané na diskusnej konferencii delegátov zborov
BJB. Dokumenty reflektujú potrebu zmeny v štruktúre Rady BJB a jej fungovaní.
K tejto téme sme sa 30. septembra stretli s členmi staršovstiev južnej a západnej oblasti a zástupcami Rady BJB. Zároveň sme otvorili možnosť diskusie k
tejto téme aj na pôde nášho zboru.
Vážnou a zároveň ťažkou témou jedného z našich stretnutí bola pastoračná
otázka členov nášho zboru. Touto cestou chcem aj vás požiadať o vzájomné
„prímluvné“ modlitby a povzbudzovanie sa vo vernosti Pánovi Ježišovi. Nie sme
imúnni voči zvodom tohto sveta, a preto aj o nás platia slová z 2. listu Timotejovi,
3. kapitoly: „Uvedom si však, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia
budú… mať výzor nábožnosti, ale jej moc budú popierať.“ Pán Ježiš prosil za
učeníkov, ale prosí aj za nás: „Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si
ich ochránil pred zlým.“ Prosme jeden za druhého, aby sme boli chránení pred
ZLÝM.
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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: 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
2. 10.

Peter Antalík

22. 10.

Hana Halamičková

6. 10.

Daniel Baláž

25. 10.

Vladimír Ira

8. 10.

Peter Buzáš

27. 10.

Miriam Kráľová

12. 10.

Barbora Volentičová

28. 10.

František Vrabček

14. 10.

Martin Simon

28. 10.

Ľubomír Syč

20. 10.

Ida Pučeková

31. 10.

Samuel Koriťák
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pozvánky

pozvánky

Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 130. výročia založenia zboru

Návšteva v Tekovských Lužanoch

Staršovstvo Cirkevného zboru Bratskej jednoty baptistov Bratislava – Palisády srdečne pozýva všetkých členov a priateľov zboru na slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 130. výročia založenia nášho zboru, ktoré sa bude konať dňa
15. 10. 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 spoločenstvo 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 na tom istom mieste.
Na spoločný obed sa záväzne môžete prihlásiť už len 8. 10. 2017 zapísaním
do hárku vo vstupnej hale modlitebne na Palisádach. Hárky budú k dispozícii
počas dopoludňajších bohoslužieb i popoludní.
Obed bude možné zaplatiť v hotovosti pri príchode do hotela Tatra.
Všetci ste srdečne vítaní!

V mesiaci október pripravujeme celodennú návštevu spojenú so službou do
ZSS Samaritán – Tekovské Lužany. Termín návštevy je piatok 13. 10. 2017.
Stretneme sa na parkovisku cintorína Ružinov – Vrakuňa o 7.45 hod. Predpokladaný príchod je 18.00 hod. Téma našej služby je evanjelizačná, teda radostná so spevom. Tejto návštevy sa môžu zúčastniť aj bratia a sestry, ktorí
nenavštevujú senior klub. Ak máte záujem o bližšie informácie, napíšte mi na
janamako@centrum.sk alebo mi zavolajte na t. č. 02/45 242 592, 0903 752 974.
Prosím, keby ste na túto službu mysleli aj na svojich modlitbách. Ďakujem!
Jana Makovíni

Konferencia Viera v práci
Milí bratia a sestry, pozývame Vás na konferenciu Viera v práci, kde budeme
spolu hľadať odpovede na otázky týkajúce sa našej viery a práce, ktorá napĺňa
väčšinu nášho pozemského času. Chceme sa viac rozprávať o tejto téme, ktorá je pre nás životne dôležitá, no na ktorú sa občas v našich kruhoch zabúda.
Naším cieľom je povzbudiť sa k prepájaniu dvoch, dnes zdanlivo oddelených
svetov, ktoré však nikdy nemali existovať samostatne.
Stretneme sa 3. – 5. 11. 2017 v hoteli SOREA Hutnik I. v Tatranských Matliaroch. Hlavným rečníkom bude Rev. David H. Kim (riaditeľ centra pre Vieru
a prácu v Redeemer Presbyterian Church – domáceho zboru Tima Kellera –
v New Yorku), ktorý sa pokúsi objasniť ako biblický príbeh stvorenia, ľudského
zlyhania a Kristovho vykúpenia súvisí s naším sekulárnym zamestnaním.
Okrem hlavného programu budú prebiehať zaujímavé semináre ľudí, ktorí sa
snažia integrovať vieru a prácu v tom, čo robia u nás na Slovensku (napr. Hanesovci, Marek Krajčí, Jozef Lupták, Ondrej Magyar a iní) a zároveň bude príležitosť na diskusie v menších skupinách rozdelených podľa oblastí práce.
Cena za konferenciu s plnou penziou je 80,- €. Potrebné je registrovať sa
do 15. 10. 2017.
Konferencia je prispôsobená potrebám rodín s deťmi, pričom počas hlavných
blokov bude zabezpečený alternatívny program pre malé deti.
Viac detailov o konferencii nájdete na stránke www.vieravpraci.sk.
Tešíme sa na Vás!
Za spoluorganizátora (SEVIN) Benjamin Uhrin
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Koncert k 500. výročiu Reformácie
Dovoľujeme si vás pozvať na jedinečný koncert pri príležitosti 500. výročia Reformácie, ktorý sa uskutoční 16. 10. 2017 o 19.30 hod. v Evanjelickom kostole
na Legionárskej 4. Medzinárodný orchester Sinfonietta dell‘Arte, pod vedením
dirigenta Konstantína Ilievského a spevácky zbor Bratislava Vocal Consort, pod
vedením zbormajsterky Ivety Weis Viskupovej, vám na ňom odohrajú dve prekrásne sakrálne diela a to: Dixit Dominus od Georga Friedricha Händla a Gloriu
od Antonia Vivaldiho. Vstupenky si môžete zakúpiť cez www.ticketportal.sk alebo na mieste pred koncertom.

Stretnutie manželských párov
Stretnutie sa bude konať 25. 10. 2017 o 18.00 hod (max do 21.00 hod) na
Súľovskej 2. Pokračujeme v diskusii a zdieľaní sa na tému Spoločná manželská
zbožnosť. Podnetom pre úvahy bude vzťah Krista a Jeho cirkvi ako biblický vzor
manželstva.
Pozvané sú všetky manželské páry. Nie je to prednáška a nikto neprináša
patent na rozum. Zdieľame sa s jedným dôležitým pravidlom: každý má slobodu
mlčať a len počúvať.

Biela skrinka
Zbierky za posledné tri mesiace boli nasledovné:
misijný fond: júl – 233,5 €, august – 382,3 €, september – 186,- €
investičný fond: júl – 637,- €, august – 340,2 €, september – 250,9 €.
Ďakujeme za všetky vaše príspevky a prosíme Pána, aby nám dal múdrosť pri
ich využívaní.
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