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kalendár

Program na december
1. 12.

pi

1600 DEPO (Súľovská 2)

3. 12.

ne

930 Bohoslužby (J. Szöllös )
1000 Chvojnica (P. Antalík)

4. 12.

po

1800 Modlitby (Zrínskeho 2)

5. 12.

ut

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

7. 12.

št

1900 Biblická hodina (J. Szöllös, Zrínskeho 2)

8. 12

pi

1600 DEPO (Súľovská 2)

9. 12.

so

1700 Vianočná besiedka

10. 12.

ne

930 Bohoslužby (T. Valchář)
1000 Chvojnica (P. Pribula ml.)

11. 12.

po

1800 Modlitby (Zrínskeho 2)

12. 12.

ut

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

14. 12.

št

1900 Biblická hodina (J. Szöllös, Zrínskeho 2)

15. 12.

pi

1600 DEPO (Súľovská 2)

16. 12.

so

1700 Vianočný koncert spevokolu BJB Palisády

17. 12.

ne

930 Bohoslužby (I. Čonka)
1000 Chvojnica (P. Škulec)

18. 12.

po

1800 Modlitby (Zrínskeho 2)

19. 12.

ut

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

21. 12.

št

1900 Biblická hodina (J. Szöllös, Zrínskeho 2)

22. 12.

pi

16 DEPO (Súľovská 2)

23. 12.

so

1800 Mládež (Súľovská 2)

24. 12.

ne

930 Bohoslužby - Štedrý deň (Ľ. Dzuriak)

25. 12.

po

1000 Bohoslužby - 1. sviatok vianočný (P. Pribula)

31. 12.

ne

1800 Bohoslužby - Silvester (D. Uhrin)
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Pokoj. Kde ho môžem nájsť?
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1700 Vianočný koncert
spevokolu BJB Palisády

00

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

Dieťa sa nám narodilo, Syn nám je daný, na jeho pleciach spočinie
kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh,
Otec večnosti, Knieža pokoja.
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

Uvedomujem si, že nepoviem nič nové, napriek tomu verím,
že niektoré veci je dobré a potrebné si opäť pripomenúť. Rok
2017 sa blíži k svojmu koncu. Prišiel už december a my sme
vstúpili do Adventu. Nastala tá doba, ktorá svojím výnimočným
„čarom“ spája skoro celú spoločnosť, skoro každú rodinu. Pre
mnohých bude opäť veľa príležitostí posadiť sa k slávnostnému stolu a prežiť vzácne chvíle. No zároveň si osobne uvedomujem, že to nie je samozrejmé. Naopak, je to v dnešnej dobe
skutočne dar, ak sa počas týchto dní môžeme aspoň trošku
zastaviť a stretnúť sa s rodinou.
Zároveň to je však čas, keď si chceme na prvom mieste pripomenúť jeden z najúžasnejších okamihov v dejinách tak, ako
ho zvestoval už prorok Izaiáš: „Lebo dieťa sa nám narodilo,
syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho
meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža
pokoja. Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne
Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností
to urobí.“ (Iz 9, 5 – 6)
Okrem iného, to dieťa prorok nazýva Kniežaťom pokoja.
Keď sa dnes pozerám okolo seba, vidím, ako je veľa ľudí zasiahnutých nepokojom. Tých dôvodov, prečo to tak je, je dnes
neskutočne veľa. A viem, mnohé sú naozaj vážne a ja žiadny
z nich nechcem nijako znižovať alebo bagatelizovať. To dôležité však je, že môžeme zažívať to, k čomu pozýval ap. Pavol
vo svojom liste filipských kresťanov: „Radujte sa v Pánovi vždy!
Opakujem: radujte sa! Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým
ľuďom. Pán blízko! O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom
s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich
modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“
(Fil 4, 4 – 7)
Knieža pokoja chce darovať pokoj aj tebe. Už si Ho pozval
do svojho života? Prijmi túto ponuku. Pozvi Ho do každého
svojho nepokoja.

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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A On zasľúbil, že: „... pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť
vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“
Počas Adventu si nepripomíname iba prvý príchod Pána Ježiša, ale aj Jeho
druhý príchod. Pán Ježiš príde! Keď sa tak stane, vezme svojich k sebe a prinesie im pokoj v plnosti. Prajem vám pokojné prežitie Adventu a vianočných sviatkov, ako aj posledných dní roku 2017.				
Miro Tóth

Správy zo staršovstva
Staršovstvo sa stretlo na pravidelných stretnutiach 14. a 28. novembra.
Témy, o ktorých sme rozprávali, sú:
• príprava príchodu Dannyho a Clary Jonesovcov na Slovensko. Konkrétne sme
jednali o časovom harmonograme príchodu, sťahovaní, podmienkach bývania,
pracovnej náplni, financovaní a iné.
• príprava návštevy Dannyho a Clary vo februári 2018. Konkrétny termín je
2. – 12. februára 2018. Počas ich návštevy sa chce Danny stretnúť s vedúcimi
zborových zložiek.
• príprava ZČZ – program a vedenie
• informácie z KDZ o odsúhlasení bodov rokovania, informácie o plánovaných
úpravách na Súľovskej, príprava volieb
• mládež
• pastoračné otázky
• podnety zo strany členov zboru
• služba spevokolu v Budapešti
• organizačné otázky fungovania zboru a zborových zložiek.
Za staršovstvo zboru Peter Pribula

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.

Silvestrovský program

Klub DEPO na Súľovskej

Milí bratia a sestry, drahí priatelia, na
silvestrovskom programe v našom
zhromaždení sa každoročne podieľajú viacerí z nás. Máme možnosť vyjadriť vďačnosť, podeliť sa s tým, čo
sme prežili, poslúžiť básňou, piesňou,
hudobným číslom. Ak máte túžbu zapojiť sa do programu posledný deň
v roku, prosím, oznámte to bratovi kazateľovi Dušanovi Uhrinovi. Veríme,
že spoločne pripravíme požehnaný
večer!

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
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

Zbierky za november
Milí bratia a sestry, ďakujeme za vašu
obetavosť. V mesiaci november ste
prispeli:
05. 11. zbierka na podporu OZ Naše
manželstvo: 387 eur
12. 11. zbierka na misijný fond zboru:
602 eur
19. 11. zbierka pre Svetový deň modlitieb baptistických žien: 422 eur
26. 11. zbierka na investičný fond
zboru: 340 eur

Výročie príchodu na tento svet oslavujú

Program zhromaždení na Palisádach počas sviatkov

2. 12.

Mikletičová Helena

13. 12.

Kolárovský Peter

3. 12.

Irová Ľubica

16. 12.

Kondač Pavel ml.

24. december		
25. december		
31. december		
1. január		

5. 12.

Laurenčík Tomáš

23. 12.

Dzuriaková Diana

6. 12.

Atkins Tray

24. 12.

Volentičová Slávka

9. 12.

Zajíčková Kamila

25. 12.

Pelíšková Dana

11. 12.

Laurenčíková Vladimíra

29. 12.

Šaling Daniel

11. 12.

Kohút Maroš

Štedrý deň		
1. sviatok vianočný
Silvester		
Nový rok		

9.30 hod
10.00 hod
18.00 hod
10.00 hod
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pozvánky

pozvánky

Služba ľuďom bez domova
Milé sestry a milí bratia,
rada by som Vám dala do pozornosti termíny varenia polievok ľuďom v núdzi na rok 2018.
Ďakujem všetkým Vám, ktorí ste sa v roku 2017 verne zapojili do tejto služby,
či už modlitbami, finančným príspevkom, nákupom potravín, krájaním zeleniny
či mäsa alebo samotným varením polievok a výdajom jedla.
Jedlo pre ľudí v núdzi pripravujú kresťanské rodiny a jednotlivci z vlastných
rodinných rozpočtov. Výdaje stravy prebiehajú počas celého roka pod mostom
Lafranconi dvakrát týždenne v utorky a štvrtky v období od apríla do septembra a trikrát týždenne v utorky, štvrtky a soboty od októbra do marca. Zároveň
vo štvrtky pravidelne slúžime výdajom šatstva, hygienických potrieb a ďalších
nevyhnutných vecí (deky, sviečky ai.) a zabezpečujeme základné zdravotnícke
ošetrenie. Brat kazateľ Dušan Uhrin začal v tejto službe, ktorá sa koná pod záštitou platformy Kresťania v meste, pomáhať ako pastoračný poradca.
Na rok 2018 má náš zbor na varenie polievok rezervované nasledovné termíny. Vybrala som čo najviac sobotných termínov, ktoré vám, verím, budú vyhovovať a takto sa môžu do varenia zapojiť celé rodiny spolu aj s deťmi:
20. január (sobota); 17. február (sobota); 17. marec (sobota);
17. apríl (utorok); 15. máj (utorok); 19. jún (utorok); 17. júl (utorok); 21. august
(utorok); 18. september (utorok);
20. október (sobota); 17. november (sobota); 15. december (sobota)
Na rezervované termíny sa, prosím, nahláste u mňa.
Objem je 30 litrov hustej výživnej polievky buď s mäsom, s klobásou alebo
s párkami. Prosím vás o dodržanie času. Výdajový tím vo vestách Pomoc ľuďom v núdzi príde pre horúcu polievku o 19.00 hod utorky a štvrtky a o 16.30
hod soboty na vami určené miesto odberu.
K dispozícii sú aj finančné prostriedky, ktoré darovali štedrí dobrovoľníci
z nášho zboru na zakúpenie surovín na polievku. Kuchári, oslovte ma.
Variť môžeme v kuchynke na Zrínskeho. Máme k dispozícii 30-litrový hrniec a
taktiež aj recepty na toto množstvo.
Buďme takýmto spôsobom požehnaním pre druhých, ktorí túto pomoc potrebujú a ako spoločenstvo preukážme ľuďom v núdzi lásku Pána Ježiša praktickým spôsobom. Ďakujem za spoluúčasť na tejto pomoci!

Vianočná besiedka
Milí rodičia, starí rodičia, drahí priatelia, príďte 9. decembra 2017 o 17.00
hod do žltého kostolíka na Palisádach a prežite spolu s našimi deťmi radosť
z očakávania príchodu Kráľa kráľov a Pána pánov.
Vypočujete si peknú vianočnú hudbu, dozviete sa, ako sa skladajú Vianočné
puzzle, najmenší Vám vysvetlia, čo je to Vianočná abeceda a možno zažijete
i vianočné prekvapenie… Pozvite aj svojich priateľov, susedov a známych!

Vianočné koncerty spevokolu BJB Palisády
Naši speváci pod vedením dirigenta br. Sláva Kráľa pre nás pripravili dva
koncerty, ktorými nás potešia v adventnom čase.
Kedy: sobota 16. december 2017 o 17.00 hod
nedeľa 17. december 2017 o 17.00 hod
Sólisti: súrodenci Dinkovci, Ingrid Jančulová, Bohumila Šalingová,
Martin Morháč, Daniel Valenta
Klavír: Blahoslava Betková, Slávo Kráľ
Sprievodné slovo: Kristína Kešjarová, Šimon Hovorka

Vianočné koncerty v Bratislave
9. december 2017 o 18.00 hod Koncert Rádia 7 so skupinou Tretí deň
v kinosále Istropolisu
13. december 2017 o 19.00 hod Vianočný benefičný koncert v Cirkvi
bratskej na Cukrovej 4
Viac informácií nájdete na http://integra.sk/koncert-2017/
26. december 2017 o 16.00 hod Vianočný koncert Adoremus a Warchalovci vo Veľkom evanjelickom kostole
Predpredaj vstupeniek v sieti Ticketportal.

Beata Bogárová
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