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

Apríl
BULLETIN

SPOLOČNÉ ZBOROVÉ
MODLITBY

8.4. o 17:30

V zborovom dome na
Sreznevského 2

miesto: Sreznevského 2, zborový dom- Bratislava
o 16:30 hod.

15.4. 
nedela

BCC ženy diskusia
Detox duše

Zborový deň
8.5. o 9:00
Voľnočasový areál 

Pod Horárňou Krasňany

SEMINÁR 
“AKO ZDIEĽAŤ EVANJELIUM”

Evanjelizačný seminár s Petrom Slaným 
bude 18.4. o 18:30 na Sreznevského 2.



ĽUDIA, KTORÍ PRIVÁDZAJÚ 
ĽUDÍ K JEŽIŠOVI

Učeník Andrej patril k tým menej 
známym učeníkom. Nikdy ne-

napísal evanjelium, nebol na hore 
premenenia, pokiaľ vieme - nekázal 
žiadnu známu kázeň, nebol počas 
Veľkej noci v Getsemanskej záhrade 
a nikdy nečítame o nejakom zázraku, 
ktorý by urobil.

Aj keď nemal Lukášov lekársky 
titul, intelekt Pavla apoštola, ani 
Petrov temperament či schopnosť 
kázať, predsa bol jeho vplyv v živote 
mnohých rozhodujúci. Bol jedinečný                                      
v privádzaní ľudí k Ježišovi. Najprv 
čítame ako priviedol svojho brata             
k Ježišovi. Neskôr skupina Helenistov 
prišla práve za ním, aby ich priviedol 
k Ježišovi. Prišli práve za ním, lebo bol 
známy tým, že privádzal ľudí k Ježišovi.

Tri štvrtiny ľudí, ktorí stretnú Ježiša 
ako svojho Pána, bolo privedených          
k Ježišovi svojimi priateľmi. Obyčajní 
ľudia ako Andrej či ktokoľvek z nás 
môžeme privádzať ľudí k Ježovi, aby 
Ho počuli, zažili, videli a skúsili Jeho 

dotyk. Všade okolo nás sú ľudia, ktorí 
nezareagujú len na pozvanie, ale čakajú 
na to, aby ich niekto priviedol k Ježišovi.

Sme povolaní, aby sme nielen 
pozývali, ale aj privádzali ľudí k Ježišovi. 
Je to postoj, v ktorom vezmeme 
iniciatívu na seba. Naše mestá či ľudia 
okolo nás čakajú na niekoho, kto ich 
privedie.

Tento mesiac sa to budeme spolu 
učiť a necháme sa k tomu pozvať                 
a vystrojiť. Teším sa ako nás Boh použije!

BOHOSLUŽBY

Téma: Evanjelium - dobrá správa

1. 4. Pavol Zsolnai
8. 4. Ján Lacho
15. 4. Tomáš štrba
22. 4. mužský spevokol, Miro Tóth
29. 4. Pavol Zsolnai

8.5. o 9:00 bude BCC ZBOROVÝ DEŇ
v areáli Pod Horárňou Krasňany. 
Poznač si do kalendára! :)

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/

HAWRAN MINISTRY I www.hawran.org

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

BIBLICKÁ HODINA

Najbližšia biblická hodina bude 
25.4. o 18:00 na Sreznevského 2. 
Téma: Tajné knihy biblie: Apokryfy - II.

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 8.4. o 17:30 
v zborovom dome na Sreznevského 2.

RANNÉ MODLITBY

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

MODLITBY PRED BOHOSLUŽBAMI

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

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.

Pavol Zsolnai  
senior pastor BCC


