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December

BCC advent
Špeciálne 

Vianočné bohoslužby

16.12. od 14:30
v Istropolise

Pozývame Vás na adventné poobedie v 
BCC. Chceme byť spolu ako BCC rodina a 
príjemne si oddýchnuť v predvianočnom 
zhone. 
Tešiť sa môžete na bohatý program, 
ktorého súčasťou bude aj vianočný 
detský program. 
Niekoľko vianočných piesní nám 
zaspieva Borbála Agócsová, ktorá má 
výnimočný talent a krásny hlas.

Súčasťou programu bude aj predaj 
kreatívnych výrobkov bratov a sestier 
z BCC. Výťažok z predaja venujeme 
na podporu služby Rasťa a Sandy 
Majerových.

14:30 - 15:30 
predaj + občerstvenie

15:30 - 16:30 
program v kinosále

25. DECEMBRA o 10:00

www.bratislavacitychurch.sk 

ONLINE PRENOS
sleduj náš web alebo Youtube kanál

BANKOVÉ SPOJENIE

DESIATKY A DARY:
SK7011000000002665000039

STAVEBNÝ FOND:
SK1011000000002660000187

BCC KANCELÁRIA

Sreznevského 2
831 03 BRATISLAVA
+421 905 486 792

office@bratislavacitychurch.sk

BOHOSLUŽBY - nedeľa o 09:30

Kinosála Istropolis, Trnavské mýto



2.12. ~ Lukáš Targosz ~ Zázrak pre mňa
9.12. ~ Tomáš Štrba ~ Zázrak v niekom inom  
16. 12. ~ Ján Lacho ~ Zázrak pre každého
23. 12. ~ Pavol Zsolnai ~ Zázrak pre svet
25.12. (utorok o 10:00) ~ Vianočné bohoslužby
30.12. ~ Tomáš Štrba
6.1. ~ Pavol Zsolnai ~ novoročné bohoslužby

Narodenie Ježiša Krista rozdelilo históriu 
ľudstva na dve éry. Tou prvou je éra 

zasľúbení a to druhou je éra naplnenia týchto 
zasľúbení. Ježiš je tým Božím, nadprirodzeným 
a zázračným mostom medzi týmito dvomi 
érami. Je našou cestou k životu v Božom prijatí 
a pôsobení v nás.  
Počas tohoto adventu chceme sa pozrieme 
na veľkosť tohoto zázraku v nás a tiež v iných.  
Budeme hovoriť o tom, čo ten zázrak znamená 
pre mňa osobne, čo znamená tento zázrak v 
niekom inom – možno blízkom, čo znamená 
pre všetkých a čo znamená pre svet.

Prajeme Vám, aby počas tohoto mesiaca ožil 
tento zázrak v nás a všade okolo nás. Prajeme 
Vám, aby požehnanie Vianoc bolo s Vami 
každý deň Vášho života !
 
Pavol Zsolnai
pastor zboru BCC

Cesta k zázraku
SPOLOČNÉ ZBOROVÉ

MODLITBY

2.12. o 17:30

V zborovom dome na
Sreznevského 2.

WIDELIFE 
WEEKENDOFFKA

14. - 16.12. 2018

Detská misia - Častá

Viac info na www.widelife.sk

Manželská preventívka

12.1.2019 o 18:00 
na Sreznevského 2

31.12.2018 od 20:00 
na Sreznevského 2

Kontaktná osoba:
Slavo Podobný

0903 750 311

Silvestrovský večer BCC

Pozývame vás na modlitby za misionárov 
a národy, ktoré sa konajú každý utorok 
o 18.30 na Košickej 37, na 6. poschodí 
vľavo, na konci chodby posledné dvere 
vpravo. K odoberaniu pravidelných správ 

k modlitbám sa môžete prihlásiť na
mas.misia@gmail.com.

Číslo misijného účtu Hawran Ministry:

SK7211000000002622206125

Príď si spolu s nami pri šálke kávy či čaju 
čítať Exodus - druhú Mojžišovu knihu. 
Stretávame sa každý piatok o piatej 
v zborovom dome na Sreznevského 2
na prvom poschodí. 

bcczeny@gmail.com
0915 723 023

HAWRAN MINISTRY

 PRAVIDELNÉ STRETNUTIA BCC ŽIEN

V piatok o piatej

misia medzi Americkými Indiánmi

www.hawran.org


