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2. 11.

št

1900 Biblická hodina (J. Szöllös, Zrínskeho 2)

3. 11.

pi

1600 DEPO (Súľovská 2)

4. 11.

so

1800 Mládež (Súľovská 2)

Jakobova generácia

5. 11.

ne

930 Bohoslužby (M. Kevický)
1000 Chvojnica (V. Rizek)

Text: Žalm 24, 3 – 10

6. 11.

po

1800 Modlitby (Zrínskeho 2)

7. 11.

ut

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

9. 11.

št

1900 Biblická hodina (J. Szöllös, Zrínskeho 2)

10. 11

pi

1600 DEPO (Súľovská 2)

11. 11.

so

1800 Mládež (Súľovská 2)

12. 11.

ne

9 Bohoslužby (T. Valchář)
1000 Chvojnica (D. Uhrin)

13. 11.

po

1800 Modlitby (Zrínskeho 2)

14. 11.

ut

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

16. 11.

št

1900 Biblická hodina (J. Szöllös, Zrínskeho 2)

17. 11.

pi

1600 DEPO (Súľovská 2)

18. 11.

so

1800 Mládež (Súľovská 2)

19. 11.

ne

930 Bohoslužby (M. Kolářik)
1000 Chvojnica (M. Antalík)

20. 11.

po

1800 Modlitby (Zrínskeho 2)

21. 11.

ut

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

23. 11.

št

1900 Biblická hodina (J. Szöllös, Zrínskeho 2)

24. 11.

pi

1600 DEPO (Súľovská 2)

25. 11.

so

1800 Mládež (Súľovská 2)

26. 11.

ne

930 Bohoslužby (S. Kráľ)
1000 Chvojnica (P. Kohút)

27. 11.

po

1800 Modlitby (Zrínskeho 2)

28. 11.

ut

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

30. 11.

št

1900 Biblická hodina (J. Szöllös, Zrínskeho 2)

30

15

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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Tento žalm spomína „Jakobovu generáciu“. Hovorí, že je to
generácia, ktorá je úplné odovzdaná Ježišovi Kristovi, je to generácia, ktorá hľadá Božiu tvár, Jeho blízkosť a prítomnosť.
Jakobova generácia je generácia jednej veci, ktorá je sústredená len na Božiu tvár, jej záujmom je žiť jedine v Božej prítomnosti. Je to generácia, ktorá má len jeden cieľ, jednu jedinú
túžbu, len jednu vášeň, má len jednu túžbu, a to po Bohu,
po Jeho sláve, Jeho blízkosti. Je to generácia, ktorá všetky
svoje plány, zámery, ciele, priority, ambície podriadila tomuto
jedinému cieľu. Božia tvár, ktorá predstavuje Božiu blízkosť,
Jeho prítomnosť v živote človeka... Jedine ona môže naplniť
tvoj život, jedine ona je tou skutočnou túžbou a vášňou človeka.
V dnešnom kresťanskom svete ľudí viac zaujíma Božia ruka
než Božia tvár. Božia ruka, ktorá robí divy a zázraky, ruka, ktorá uzdravuje, ktorá pozdvihuje, ruka, ktorá požehnáva a dáva
úspech... Boh dnes potrebuje ľudí, ktorí by sa stali ľuďmi Jakobovej generácie, ktorým predovšetkým ide o Božiu tvár, ktorí
predovšetkým túžia po Božej blízkosti a Jeho prítomnosti, ktorí
túžia po Božej láske, po Jeho dotyku, po Jeho sláve, po Jeho
pomazaní k službe, po úplnej odovzdanosti Bohu. Božia ruka
je úžasná, prejavy Božieho konania sú úžasné. Ale potrebujeme pamätať na jedno: len vtedy, keď sa staneme „Jakobovou
generáciou“, keď začneme predovšetkým hľadať Božiu tvár,
keď Boh sám začne byť našou jedinou túžbou a spoločenstvo
s Ním jedinou vášňou nášho života, vtedy bude konať aj Božia
ruka. Boh začne hýbať vecami v našom živote, v našom manželstve, v našich rodinách, v našich zboroch.
Ako nájsť Božiu tvár? Odpoveď je vo výpovedi „Vrch Hospodinov – miesto Jeho svätosti“. Potrebujeme predovšetkým
vystúpiť nie na vrchol svojho úspechu, svojej slávy, svojho
požehnania, svojej pohodlnosti... ale na vrchol Božej svätosti.
Na tomto vrchu človek môže stáť len v čistote svojho srdca,
tam človek prestáva povznášať svoje srdce na veci márnosti:

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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na slávu, úspech, na veci, ktoré v našom živote viery i služby zatieňujú slávu
Ježiša Krista, veci, ktoré si nárokujú porovnávanie s Kristom. Až potom môže do
nášho života, do nášho zborového spoločenstva vojsť Kráľ slávy. Až vtedy, keď
veci márnosti odstránime zo svojho srdca, keď sa očistíme a posvätíme, keď
Pán Ježiš bude našou najväčšou túžbou a žiadosťou, najväčšou prioritou, keď
Jeho sláva, Jeho moc, Jeho prítomnosť bude to, po čom túžime celým svojím
srdcom. Až vtedy príde Kráľ slávy, náš Pán Ježiš Kristus so svojou „rukou“ a
bude vecami hýbať: dá uzdravenie, pomazanie, požehnanie, autoritu a moc ku
službe.
„Jakobova generácia“ je teda generácia, ktorá mala len jednu túžbu, jeden
cieľ, jednu vášeň: Kráľa slávy. Je to generácia, ktorej život sa točí okolo Ježiša
Krista. Dobrým príkladom je Mária, ktorá rozbila nádobu s drahocennou masťou a pomazala Ježiša. Nádoba bola celý jej život, celá jej budúcnosť, jej celé
zabezpečenie, istota, všetko, čo mala. Pochopila však, čo je najpodstatnejšie
v živote človeka – Ježiš. Ona všetky tieto veci dala na Ježiša. Rozbila nádobu,
zlomila svoj život, obetovala svoje istoty, svoje zabezpečenie i budúcnosť, celý
svoj život vyliala pred Ježiša, pretože vedela, že keď má Ježiša, má skutočný
život, budúcnosť, zabezpečenie, všetko. Pochopila, že všetko je to o Ježišovi.
Ona nedala svoj život, svoje úspory na misiu, na iné dobré charitatívne účely,
ale predovšetkým celú seba, so všetkým kým je a čo má, dala Ježišovi. Patrila
do „Jakobovej generácie“ lebo mala len jednu túžbu, jednu vášeň a tou bol Ježiš
Kristus. Ježiš dnes hľadá ľudí „Jakobovej generácie“. Poď aj TY, brat a sestra,
mladí, starší. Staň sa človekom „Jakobovej generácie“, aby Boh požehnal našu
generáciu.

Aktuálne 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

Zbierka oblečenia trvá počas celého
zimného obdobia, nakoľko šatstvo
poskytujeme ľuďom bez domova
každý týždeň a potrebujeme ho stále priebežne dopĺňať. Prosíme, aby
oblečenie nebolo roztrhané, malo
funkčné zipsy a nebolo špinavé, príliš
obnosené alebo príliš staré. Prosíme
nenosiť: saká, oblekové nohavice,
šatky, topánky na opätkoch.
Veci môžete doniesť na Ambroseho 6
v Petržalke po telefonickom dohovore
vopred s Helenou Šutkovou, mobil
0903 352 385. Ďakujeme! Viac info
na: www.krestaniavmeste.sk/zbierka/

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.

Beata Bogárová

Konferencia s Davidom Wilkersonom, 18. - 21. 9. 2003, Garry Wilkerson
Pripravil: D. Kraljik

Správy zo staršovstva

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

Výročie príchodu na tento svet oslavujú

Staršovstvo zboru sa stretlo na troch stretnutiach, mimoriadne v sobotu
7. októbra a v pravidelných termínoch 17. a 31. októbra.
Na stretnutí v sobotu 7. októbra sme rozprávali o mládeži, o tom ako sa mení
a čo ju ovplyvňuje v dnešnom svete. Mládež považujeme za prirodzenú súčasť
zboru a uvedomujeme si jej potrebu pre zdravý vývoj zboru. Chceme preto hľadať miesta, kde môžeme spolu slúžiť, slúžiť jeden druhému a zároveň sa navzájom učiť jedni od druhých. Mladí ľudia sú viac vystavení útokom sveta, a preto
potrebujú naše intenzívne modlitby.
Ďalšie otázky, ktorými sme sa zaoberali, súviseli s prípadným zvolením Daniela C. Jonesa za kazateľa zboru. Konkrétne sa jednalo o časový plán príchodu
na Slovensko, spôsob zamestnania, bývanie, teologické zameranie jeho práce,
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Skupina anonymných
alkoholikov Maják
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2. 11.

Valchář Tomáš

19. 11.

Pribula Dávid

5. 11.

Valentová Katarína

21. 11.

Kamocsai Ladislav

6. 11.

Pribulová Elena

22. 11.

Svobodová Alena

6. 11.

Syčová Eva

22. 11.

Pribula Peter st.

9. 11.

Betková Alžbeta

24. 11.

Paulen Vojtech

9. 11.

Kešjarová Marta

24. 11.

Šallingová Magdaléna

9. 11.

Paulen Radovan

25. 11.

Šalingová - Fosseti Petra

15. 11.

Šalingová Bohumila

27. 11.

Kolářiková Judita

18. 11.

Nevická Jelka

29. 11.

Kráľ Jaroslav
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pozvánky

pozvánky

Zborové členské zhromaždenie
Termín:
Program:
		
		

19. novembra 2017 o 16.30 hod
Prijímanie nových členov; informácie z KDZ;
informácie o harmonograme príchodu Dannyho Jonesa 		
na Slovensko; rôzne.

Účasť členov zboru je potrebná!

Škola rastu a služby
V sobotu 25. novembra 2017 od 9.00 hod do 16.00 hod sa v našej modlitebni na Palisádach uskutoční prednáška na tému: Prevencia sociálnopatologických javov detí a mládeže v rodine (závislosti, nebezpečné sekty a pod.).
Prednášajúci: PaedDr. Ladislav Alberty, PhD., UK - Evanjelická bohoslovecká
fakulta. Prednáška je určená všetkým, hlavne pre rodiny s deťmi.
PaedDr. Ladislav Alberty PhD je v súčasnosti pedagógom na Katedre praktickej teológie Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave s bohatou a dlhoročnou praxou v oblasti sociálnej pomoci, napr. sociálne
poradenstvo, manželské poradenstvo, výchovný poradca, lektor komunikácie
atď. Svoje prednášky obohacuje príkladmi zo svojej praxe, a tak sa pre poslucháčov stávajú mimoriadne pútavými.

Časopis Rozsievač je tu pre vás!
Redakcia časopisu Rozsievač vás pozýva k spolupráci. Ak radi fotografujete,
môžete prispieť svojimi zábermi do rubriky „Príbeh vo fotografii“. K fotografii
napíšte krátky príbeh, úvahu, ktorá sa spája s vašou fotkou. Váš príspevok radi
uverejníme v nasledujúcich číslach Rozsievača. Môžete poslať aj vlastné fotografie, ktoré vám pripomenuli konkrétnu myšlienku z Biblie.
E-mail: rozsievac@baptist.sk
Ak Rozsievač neodoberáte alebo ho nepoznáte, môžete si v ňom zalistovať
na adrese: www.baptist.sk/rozsievac.
Redakcia Rozsievača

Zbierky v mesiaci október
Zbierky za mesiac október boli nasledovné: misijný fond: 822,40 €, investičný
fond: 355,20 €.
Ďakujeme za vaše príspevky a prosíme Pána, aby nám dal múdrosť pri ich
využívaní.
4							
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záujem členov iných zborov o jeho príchod na Slovensko a iné. Pripravovali sme
témy, ktoré sme chceli s ním prejednať.
Poobede sme mali stretnutie s Danielom C. J., kde sme už s ním konkrétne
rozprávali o jednotlivých témach.
17. októbra sme sa stretli s niektorými členmi zboru a rozprávali sme o
budúcnosti práce na Chvojnici. Táto téma nie je jednoduchá, a preto sme sa
rozhodli jej venovať viac času aj v nasledujúcich týždňoch.
Druhou témou, ktorú sme prejednávali s učiteľmi besiedky a dorastu, bol vianočný program detí a pre deti nášho zboru.
Hodnotili sme priebeh a obsah stretnutia s Danielom C. J. pred začiatkom
voľby aj zborový deň pri príležitosti 130. výročia založenia zboru.
Členovia staršovstva, ktorí sa zúčastnili diskusnej konferencie delegátov zborov BJB, informovali o priebehu, témach a návrhoch, ktoré tam zazneli.
31. októbra sme mali na staršovstve záujemcu o členstvo v zbore. Rozprávali
sme aj o výsledkoch volieb kazateľa a správcu zboru. Pri tejto príležitosti chcem
ešte raz vysloviť vďaku nášmu Bohu za to, že po mesiacoch hľadania Jeho vôle,
môžeme poznať výsledok a pozerať do budúcnosti s nádejou na to, že On bude
v našom zbore a s nami robiť nové veci vedúce k Jeho sláve.
Venovali sme sa aj zloženiu tímu diakonov, vedeniu odboru sestier ale aj zabezpečeniu služieb počas vianočných sviatkov a na prelome rokov.
Tak ako pri predchádzajúcich stretnutiach aj v októbri sme sa venovali pastoračným otázkam. A znova vás prosíme o vzájomné modlitby a snahu žiť život
na slávu Božiu.
Za staršovstvo zboru Peter Pribula

Senior klub
V mesiaci november, ak dá Pán zdravia a života, by sme sa radi stretli ako
obvykle posledný štvrtok v mesiaci t. j. 30. novembra 2017 na Súľovskej 2,
v čase od 10.00 hod do 14.00 hod.
Téma je adventná – vianočná. Všetci sú srdečne vítaní!
Jana Makovíniová

Pozvanie pre bratov a sestry nad 70 rokov
Pozývame bratov a sestry nad 70 rokov na spoločný Vianočný obed, ktorý sa
uskutoční dňa 3. decembra 2017 (v nedeľu) o 12.00 hod v priestoroch besiedky na Zrínskeho 2. Ste srdečne vítaní a tešíme sa na Vás.
Vaše sestry z Palisád
spravodaj 11/2017							

3

