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BOHOSLUŽBY - nedeľa o 09:30
Kinosála Istropolis, Trnavské mýto

Marec
BULLETIN

SPOLOČNÉ ZBOROVÉ
MODLITBY

4.3. o 17:30

V zborovom dome na
Sreznevského 2

“Večer pre rodičov”
so Sheldonom a Ankou Armitage

18.3.2018 o 16.00 h.
O radostiach, starostiach 

a všetkom ostatnom,
čo je s rodičovstvom spojené...

Viac informácii sa dozviete čoskoro.

23.-25.3. 2018
www.konvokacia.sk

ˇ ˇ éé ˇVelkonocne bohosluzby
 PIATOK 30.3. o 10:00

veľká sála, Istropolis

NEDEĽA 1.4. o 9:30
kinosála, Istropolis



POZDRAV
Z LOWER BRULE

Pozdravujeme vás z indiánskej 
rezervácie Lower Brule, kde sme 

z Božej vôle od Vianoc.  Odvtedy sa 
posunula žiadosť o naše víza na úrady.
To by sa bez našej fyzickej prítomnosti 
nestalo, kedže škola, ktorá podáva 
žiadosť o pracovné víza, zistila, že nemá 
dostatočný rozpočet, aby Romanovu 
pozíciu finančne vykryla. V tom istom 
čase ako sme sa dozvedeli, že treba nájsť 
ďalšieho zamestnávateľa, u ktorého by 
Roman pracoval na tretinový úväzok, 
sa uvoľnila pozícia technika na lokálnej 
vysokej škole. Božím vedením bol 
Roman v správnom čase na správnom 
mieste a dostal ponuku či by nechcel 
pracovať na vysokej škole. A tak behom 
týždňa bol Roman na pohovore                   
a začal novú spoluprácu s vysokou 
školou. Bohu vďaka za Jeho vedenie.
 Takisto vďaka tomu, že sme 
naspäť na misijnom poli, sa nám ozval 
jeden podnikateľ z Ameriky, ktorý 
vlastní stavebnú firmu, že má na srdci 
doniesť ku nám misijný tím, ktorý by 

prišiel postaviť, prípadne opraviť domy. 
Napísal nám to Randy Boyd, ktorý je 
jeho blízkym priateľom, s otázkou či by 
sme mali o niečo také záujem. Toto je 
pre nás obrovským svedectvom Božej 
réžie, lebo je to odpoveďou na naše 
modlitby ohľadne centra, ktoré nám 
Boh dal na srdce, aby sme tu postavili.
 Turistické víza nám končia 
v strede marca a tak sa čoskoro na 
chvíľočku opäť uvidíme. Prosím držte 
nás na modlitbách, aby sme dobre 
zvládli všetky lety, aby víza boli hotové 
načas a aby sme sa mohli čím skôr 
vrátiť do Lower Brule. Bohu patrí sláva!

S láskou, Barča a Roman
www.hawran.org

HAWRAN MINISTRY

misia medzi Americkými Indiánmi

Povzbudzujeme Ťa, aby si sa modlil 
za našich misionárov Romana, 
Barču a celú ich rodinu, no okrem 
modlitby ich môžeš podporiť aj 
finančne a  mať tak podiel na ich práci. 
Číslo misijného účtu Hawran Ministry:

SK7211000000002622206125

WIDELIFE

Stretnutia pre teenagerov  Widelife 
sa konajú každý piatok o 17:00 na 
Sreznevského 2. Naše novinky sleduj na

www.facebook.com/widelife.sk

EXIT

Exit je priestor pre vysokoškolákov 
a mladých pracujúcich. O našich 
aktivitách pravidelne informujeme na 
našom Facebooku a Instagrame.

www.facebook.com/exitklub/

Projekt UpGRADE

každý piatok o 17:00 na Sreznevského 2

„Neformálne“ rovesnícke stretnutia 
pre všetky „neformálne“ dievčatá                                
a chalanov od 10 do 15 rokov, ktorí chcú 
postupný „UpGrade“ z besiedky do 
WideLife, z neosobného  k osobnému 
vzťahu s Ním.

PRAVIDELNÉ STRETNUTIA ŽIEN

Príď si spolu s nami pri šálke kávy či 
čaju čítať evanjelium podľa Marka.
Stretávame sa každý piatok o piatej 
v zborovom dome na Sreznevského 2. 

BOHOSLUŽBY, TÉMA: NAŠE MESTO

4. 3.  Pavol Zsolnai
11. 3.  Pavol Zsolnai
18. 3.  Tomáš štrba
25. 3. o 10:00 Konvokácia národov,
  spoločné bohoslužby
  v športovej hale Elán

BRATISLAVA INTERNATIONAL 
FELLOWSHIP

We are meeting in the mornings at 
Istropolis! You can join us every Sunday 
at 10am. Serving, loving and reaching 
the world in Bratislava.         www.bif.sk

SPOLOČNÉ ZBOROVÉ MODLITBY

Spoločné modlitby budú 4.3. o 17:30 
v zborovom dome na Sreznevského 2.

RANNÉ MODLITBY

Ranné modlitby sa konajú každý štvrtok  
ráno od 5:45-6:30 v zborovom dome na 
Sreznevského ulici 2.

MODLITBY PRED BOHOSLUŽBAMI

Každú nedeľu ráno o 09.00 prebiehajú 
modlitby pred bohoslužbami v bočnej 
miestnosti pri pódiu.


