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Poslanie
SME TU PRETO, ABY BOLI BOŽOU LÁSKOU

 CEZ NÁS MENENÉ ŽIVOTY ĽUDÍ.

“Vy ste soľ zeme. Vy ste svetlo sveta.”

Hodnoty
PRIJATIE

VĎAKA PRIJATIIU, KTORÉ NÁM BOH V KRISTOVI PONÚKA,
PRIJÍMAME INÝCH.

Rimanom 15:7

PRÍTOMNOSŤ BOŽIA

NADPRIRODZENÉ BOŽIE PÔSOBENIE V KAŽDOM
Z NÁS A CEZ NÁS.

Rimanom 8:11

ZROZUMITEĽNOSŤ

KOMUNIKOVANIE NEMENNÝCH BOŽÍCH PRÁVD
ZROZUMITEĽNÝM SPÔSOBOM.

1 Korinťanom 9:19-23

PROGRES

CELOŽIVOTNÝ POSTOJ NAPREDOVANIA V KAŽDEJ OBLASTI
NÁŠHO ŽIVOTA A SLUŽBY.

1 Timotejovi 4:15

EXCELENTNOSŤ

BOH DAL ČLOVEKU TO NAJVZÁCNEJŠIE, ČO MAL,
PRETO AJ MY CHCEME DAŤ TO NAJLEPŠIE.

Matúš 5:16



 

PRAKTICKY POŽEHNÁME NAŠU 
KOMUNITU A INÉ CIRKVI

Global Leadership Summit a iné

 

VYBUDUJEME KRESŤANSKÉ CENTRUM

miesto (budova), ktorá bude slúžiť 
zboru a komunite

 

ZALOŽÍME TRI ZBORY

jeden zbor pôsobiaci
vo viacerých lokalitách

 

DOMOV

miesto, kde každý dostane príležitosť 
slúžiť svojím darom

 

BRATISLAVA CITY CHURCH AKADÉMIA

duchovný a praktický tréning
služobníkov podľa obdarovania

V� ia 2020





Besiedka
Rok 2017 si vyžiadal od celého besiedkárskeho tímu plné nasadenie a zvládli 
sme ho len vďaka veľkej Božej milosti. S platformou Kresťania v meste sme sa 
spolupodieľali na príprave detskej služby počas Európskej Konvokácie a počas 
spoločných Veľkonočných bohoslužieb. Pripravili sme detskú prespávačku                 
v zborovom dome a rodinný výlet s prespávačkou v kresťanskom zariadení Berea 
v Modre-Harmónii. Väčšie dievčatá mali okrem toho ešte „babské“ nocovačky 
a jedno z dievčat začalo s pravidelným stretávaním dievčat pri Božom Slove                
a kreatívnych činnostiach - Tvorivé srdcia. Trinásti vedúci absolvovali 6 dňový 
Kurz Detskej misie – Efektívne vyučovanie detí S1, pričom tri 13-ročné dievčatá 
z nášho zboru boli najmladšie absolventky tohto kurzu v dejinách Detskej misie. 
Pripravili sme tábor Gilgál v kresťanskom mládežníckom centre ICHTHYS vo 
Veľkom Slavkove, ktorého sa zúčastnilo 70 ľudí.

Od septembra sme rozbehli Projekt UpGrade pre mladších teenagerov, ktorí 
sa stretávajú v piatok poobede. Počas adventu prebehli tradičné Vianočné 
dielničky pre deti a teenagerská 24-hodinovka. Okrem toho, samozrejme, 
každú nedeľu prebieha vyučovanie detí podľa ich vekových kategórií.

 Drobčekovia: 2-4 roky
 Svetielka: 4-7 rokov
 Boží stopári: 7-10 rokov
 TeenSpace: 10-15 rokov

Neoddeliteľnou súčasťou nedeľnej besiedky sú aj pravidelné detské chvály. 
Počas prázdnin bývajú v besiedkach spojené triedy, ale podarilo sa nám dodržať 
predsavzatie nenechať ani jednu nedeľu bez besiedky. Celkovo besiedku tvorí 
okolo 25 dospelákov a približne 60 detí a teenagerov, z ktorých mnohí už slúžia 
ako pomocní vedúci. V roku 2018 by sme chceli pokračovať v trende nevynechať 
besiedku počas žiadnej nedele, naďalej pripravovať akcie ako spoločné výlety, 
prespávačky a tábor, počas ktorých si deti budujú vzťahy medzi sebou navzájom 
a vytvárajú bližší vzťah s Bohom. Starších by sme chceli viesť k službe Bohu 
a ľuďom a upevňovať v nich zodpovednosť za túto službu. Chceli by sme sa 
pokúsiť o „prepojenie generácií“ a pozývať staršie sestry a bratov v piatok na 
UpGrade a v nedeľu na TeenSpace, aby ich deti spoznali a dozvedeli sa viac o ich 
živote s Pánom. 

      Maroš Balogh
      maros.balogh@gmail.com



Widelife
Podstatou našej služby na Widelife je vytvoriť pre tínedžerov bezpečný priestor 
na zdravé priateľstvá, na ich osobný rast a v prvom rade priestor na spoznávanie 
Boha a žiť s Ním prakticky v každej oblasti. Veríme, že aj vďaka veľkosti Widelifu 
(cca 40 ľudí) nám tento priestor umožnuje vytvárať rodinu zloženú z priateľov, 
ktorí tam môžu nájsť povzbudenie, ale aj pomoc. Miesto, kde môžu rozvíjať svoj 
talent a učiť sa praktickej službe ako je napríklad občerstvenie, zvučenie, média, 
návšteva domovu dôchodcov atď. Veríme, že na Widelife môžu aj duchovne rásť. 
Je evidentné, že je to miesto, kde sa formujú budúci vodcovia mladej generácie.

V roku 2017 sme zažívali úžasné momenty ako je napríklad WL Camp, kde sme 
mohli pripraviť Deň pre Oravskú Lesnú a widelifáci aktívne slúžili dedine a ľuďom 
a mohli byť svetlom (cez spev, šport, rozhovory, službu deťom, občerstvenie          
a iné.) Tento nápad slúžiť miestu, kde máme camp, prišiel už druhýkrát a priniesol 
veľké ovocie pre dedinu, ale aj pre nás ako Widelife, lebo sa učíme vykročiť                   
z komfortnej zóny a žiť praktický život s Bohom. 

Ďalšia služba, ktorá sa rozbehla, je služba pre domov dôchodcov. Mladí ľudia 
slúžia práve tým ľuďom, na ktorých už mnohí zabudli, rozjasnia im deň svojou 
modlitbou, rozhovorom, piesňami a máme z tejto služby krásne príbehy. 



Začiatkom školského roka 2017 sa tiež vytvoril nový formát vedenia a tiež 
zloženie tímu. Sme veľmi vďační za každého vedúceho, ktorý dáva svoje srdce 
a čas do tejto služby. Sú to talentovaní, pokorní ľudia, ktorí sú v plnom nasadení 
pre mladú generáciu a sú piliermi, o ktoré sa môžu widelifáci oprieť.

Tešíme sa na rok 2018. Veríme , že sa posunieme ešte ďalej v praktickom poznávaní 
Boha. Tešíme sa na to, ako nás bude formovať ako celok aj v náplánovaných 
témach každý piatok. Čaká nás ďalší camp a víkendovky, ktoré budú opäť 
priestorom aj pre nových tínedžerov, ktorí môžu nájsť nových priateľov a byť 
súčasťou Widelife „rodiny“.

     Daniela Synovcová, Jimmy Synovec
     widelife@bratislavacitychurch.sk
      www.widelife.sk

Exit
Exit sa v rámci BCC aktívne a systematicky venuje práci s vysokoškolákmi a mladými 
pracujúcimi s dôrazom na vekové rozmedzie od 18 do 30 rokov. Pravidelné 
stretnutia sa konajú vždy v pondelok od 18:30 v Istropolise. Priemerná účasť 
na stretnutiach je okolo 150 mladých ľudí, z toho zhruba polovicu tvoria mladí 
z nášho spoločenstva, zvyšok sú mladí z iných zborov či študenti z iných miest. 

Naším dlhobodným cieľom je “Osloviť, premieňať a inšpirovať mladých ľudí                   
k zmysluplnému, nesebeckému a produktívnemu životu hodnému nasledovania.” 
Zároveň veríme, že takýto život je možné žiť na základe autentickej a živej viery 
v Ježiša Krista. Chceme, aby bol exit miestom, kde sú mladí ľudia vedení bližšie        
k Bohu. Chceme vidieť zbudovanú mladú generáciu, ktorá je budúcnosťou tejto 
krajiny, ako kráča správnou cestou so správnymi hodnotami a postojmi k životu.
Veríme, že práve skrz zmenenú mládež, ktorá bude čoskoro ovplyvňovať všetky 
oblasti spoločenského života, môže prísť celospoločenská zmena, ktorej výsledok 
bude viditeľný všetkým.

Za základný moment v roku 2017 na Exite považujeme zmenu vedenia, ktorá 
sa uskutočnila od nového školského roka. Po štyroch rokoch aktívnej služby 
Tomáša Štrbu ako mládežníckeho pastora exitu prišlo v roku 2017 k postupnému 
odovzdaniu vedenia tejto služby kľúčovému tímu, ktorý bol za uplynulé roky 
budovaný. Exit teda od septembra 2017 vedie úzky tím štyroch vedúcich, ktorí 
majú na zodpovednosti koordináciu a víziu služby. Oproti tradičnému modelu 



vedenia je to určite zmena. Veríme však, že táto zmena prinesie novú čerstvosť 
a nové obdobie pre túto službu. Ďakujeme za Vaše modlitby, ktoré v tomto 
období veľmi potrebujeme. Nie je to ľahké viesť tak veľkú službu akou exit je, 
ale snažíme sa hľadať jednotu a vydať zo seba čo najviac, aby sme túto službu 
posunuli na novú úroveň. Veríme, že Pán sa k našej práci priznáva a veríme                
v ovocie našej práce. 

Okrem tejto veľkej zmeny prešiel exit aj menšími zmenami napr. v jeho forme, a to 
najmä zavedením Rebible - spoločným čítaním Biblie v skupinách, kde skutočne 
môžeme ísť do hĺbky a zamýšľať sa spoločne nad tým, čo k nám Boh cez jeho 
slovo hovorí. V neposlednom rade spomenieme mnohé spoločné aktivity, ktoré 
sme ako exit počas roku 2017 uskutočnili a ktoré nás skutočne do veľkej miery 
zjednotili a spojili do skvelého kolektívu. Medzi ne patrí exit lyžovačka, exit výlet 
do Tatier, malé skupinky - tzv. exit molekuly, spoločenstvo po exite nazývané 
áfterejt, volleybal každú stredu a mnoho iného.

Ak sa pozeráme na rok 2018, vidíme výzvy, ktorým budeme čeliť. To ale 
nepovažujeme za negatívnu vec. Vo výzvach budeme spoločne stáť na 
modlitbách a prosiť Boha, aby sme ich spoločne prekonali. Veríme, že s Bohom 
všetko zvládneme a tiež veríme, že Pán pošle nového lídra, ktorý by prevzal 
službu exit a nových ľudí, ktorí budú ochotne slúžiť pre kráľovstvo.

     Katka Vaterková, Ivana Čorbová, 
     Jakub Laurovič, Filip Vimpeľ
     info@exitklub.sk, www.exitklub.sk



BIF 
Bratislava International Fellowship je službou BCC pre anglicky hovoriacich 
ľudí,cudzincov i miestnych obyvateľov. Pastor Jack Richards pricestoval z USA 
začiatkom minulého roka, aby viedol BIF počas pobytu Sheldona a Anny Armitage 
v Kanade. Strávil v Bratislave takmer pol roka a investoval svoj čas nielen do 
nedeľných bohoslužieb, ale tiež do vedenia a budovania tímu služobníkov v BIF. 

Zjavným rastom počas tohto obdobia prešli kľúčoví služobníci, ktorí v BIF povstali 
k vedeniu bohoslužieb, kázaniu Božieho slova, zapojili sa do vedenia chvál, ale 
posilnil sa aj tím v službe pohostinnosti a v ďalších oblastiach. 

Veríme, že aj tento rok uvidíme v BIF pozitívne zmeny, rast a zažijeme mocný Boží 
dotyk, Jeho vedenie a zrelosť v službe Božiemu Kráľovstvu.

      Sheldon a Anka Armitage 
      info@bif.sk, www.bif.sk

Misijný team
BCC verí v misiu a vysielanie misionárov. Dlhodobo máme na misii vyslanú 
rodinu Lachovcov. Slúžia Indiánom v Južnej Dakote v mestečku Lower Brule. 
Podporujeme iných misionárov, aj misijné projekty doma a v zahraničí. Minulý 
rok sa Lachovci vrátili z vízových dôvodov na Slovensko a slúžili v našom zbore     
i zboroch po Slovensku s posolstvom povzbudzovania k misii. Pre misijnú službu 
už viac rokov slúži misijný tím. Jeho úlohou je pomáhať existujúcim misionárom, 
povzbudzovať k misii a viesť misijné modlitby.

Doteraz tento tím viedol Vladimír a Alenka Lachovci. Počas prítomnosti Romana 
Lacha na Slovensku viedol tento tím on. Keď odchádzali späť na misiu, tak 
požiadal, aby ďalej túto službu viedli Maťo a Sisa Mrvovci. Maťo a Sisa mú mladý 
manželský pár so životným povolaním k misii. Chcú spojiť svoju víziu vytvorenia 
misijnej servisnej služby na Slovensku s vedením misijného tímu v zbore.

Okrem zahraničnej misie sme podporili rómsku službu na východnom Slovensku 
tak finančne, ako aj zbierkou potravín.

      Matej Mrva
      mrva.matej@gmail.com



BCC Worship
BCC Worship je chválospevovou kapelou zboru Bratislava City Church, ktorá 
pravidelne slúži chválami na stretnutiach zboru BCC - nedeľné stretnutia, exit, 
Widelife, BIF, besiedka, modlitby, a ďaľšie. V tejto službe je zapojených približne 
60 dobrovoľníkov (speváci, hudobníci, zvukári, technici). Za obrovské privilégium 
pre našu službu vnímame tiež možnosť slúžiť našimi piesňami aj v iných 
spoločenstvách či hudobných festivaloch na Slovensku, v Českej republike, ale 
napríklad aj v Srbsku. Našou túžbou je vytvoriť ľuďom príležitosť chváliť Boha, 
prichádzať s chválou a vďakou pred Jeho trón a žiť život v Jeho prítomnosti.

Počas roku 2017 sme začali nahrávať naše siedme CD, ktoré sa nám však podarí 
dokončiť až v roku 2018. Sme však nesmierne vďační za celý tento kreatívny 
proces a tešíme sa na požehnanie, ktoré vzíde z týchto piesní!

Po dvoch rokoch, kedy BCC Worship viedol team v zložení Ewa Sipos, Peťo 
Lazový a Richard Danel sa v septembri ujal role vedúceho chvál Richard Danel 
s podporou core-teamu zloženého z kľúčových leadrov chvál. Taktiež sme 
od septembra začali naše pravidelné stretnutia - Team Nighty, kedy máme 
možnosť sa ako chválový team stretávať, modliť, zdieľať a vzdelávať, aby sme 
mohli rásť nielen ako jednotlivci, ale aj ako celý team a nachádzali spoločnú víziu                                    
a smerovanie. Tiež sme hrali a slúžili chválami vo viac ako 13tich rôznych mestách 
a  viedli niekoľko seminárov pre chválové teamy v Českej republike.

Našou najväčšou prioritou na rok 2018 je dokončiť už spomínané CD. Okrem 
pravidelnej služby na akciách BCC a budovaniu ľudí v našom teame, chceme 
ďalej pokračovať aj v službe mimo nášho zboru v rôznych mestách a rôznych 
krajinách a reagovať tak na pozvania, ktoré dostávame.



Sme nesmierne vďační za to, že Boh dáva pomazanie na službu chvál v našom 
zbore a že ho môžeme niesť ďalej preto, aby mnohí mohli počuť piesne vďačnosti 
a chvály pre nášho Boha a mohlo im to zmeniť ich vlastné životy a viesť ďalej          
v celoživotnom procese spoznávania nášho Boha!  

                   Richard Danel
                   bccworship@bccworship.sk
      www.bccworship.sk

Služba ženám
Aby sme boli zakorenení a upevnení v láske a mohli tak poznať a pochopiť aká 
je šírka, dĺžka, výška a hĺbka Kristovej lásky, musíme sa naučiť stáť jeden vedľa 
druhého. Toto je motiváciou a podstatou stretnutí žien BCC.
Stretávame sa každý piatok, aby sme si spolu čítali Bibliu. Utvrdzuje nás to                  
v pravde, ktorú si navzájom pripomíname, niekedy spoločne objavujeme, a ktorá 
nám pomáha znovu a znovu poznávať veľkosť nášho Boha.

V roku 2017 sme mali niekoľko mimoriadnych nedeľných stretnutí: talkshow 
so ženami zo Sýrie a zaujímavú diskusiu s tromi hosťami o živote v rovnováhe.               
V júni sme strávili víkend vo Svätom Jure spolu s Barčou Lachovou a koncom roka 
sme sa charitatívnym predajom pridali k BCC adventu. Výťažok z tohto predaja 
putoval na podporu misijnej práce Brenkusovcov v Indii.
Okrem týchto aktivít sa raz za mesiac stretáva skupinka BCC mamičiek, ktoré 
sú momentálne na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Trávia spolu čas 
v rozhovoroch, na modlitbách i v zdieľaní toho, čo prežívajú. Ich stretnutia 
prebiehajú na rôznych miestach, najčastejšie v domácnostiach. Koordináciu 
zastrešuje Monika Zsolnaiová.

Sme nesmierne radi, že tento rok sa do služby BCC ženy zapojilo veľa nových, 
mladších dievčat. Vniesli do našich radov nadšenie, ktoré nás v tejto službe 
utvrdzuje a povzbudzuje pokračovať ďalej.
Aj v tomto roku budeme každý piatok o piatej čítať Bibliu, stretávať sa na 
mamičkovskej skupinke, máme naplánovaných niekoľko nedeľných akcií a už 
tradičnú víkendovku vo Svätom Jure. Robíme to preto, lebo veríme, že poznanie 
Krista je základ, ktorý mení naše životy a tie potom môžu meniť ľudí okolo nás.

      Dáška Laurovičová
      laurovicova@gmail.com



Technické tímy
V BCC máme viacero technických tímov, ktoré sa pravidelne starajú o technické 
zabezpečenie pravidelných stretnutí v kinosále ako aj na iných akciách.

BCC:media team pozostáva z dvoch sekcií:
Projekcia má na zodpovednosti premietanie cez projektor počas bohoslužieb 
(texty piesní, prezentácie ku kázni, oznamy, videá a pod.).
Online prenos zabezpečuje vysielanie bohoslužieb naživo na internete, aby 
naše bohoslužby mohol sledovať v priamom prenose ktokoľvek a kdekoľvek                  
(aj v zahraničí).

BCC:lights team zabezpečuje osvetľovanie priestorov kinosály a tým umožňuje, 
aby bolo viditeľné to, čo je podstatné a zároveň sa pomocou svetiel snažíme 
vytvoriť príjemné prostredie.

BCC:sound team zabezpečuje ozvučovanie a všetko, čo s tým súvisí. Tvorí 
ho takmer 10 členná skupina pravidelne sa striedajúcich dobrovoľníkov, ktorí 
pripravujú celú techniku a ozvučujú nedeľné bohoslužby, exit, modlitby a iné 
akcie, ako výjazdy BCC worship či ozvučenie konferencie GLS.

BCC:support team je veľmi dôležitý tím, ktorý pomáha pri príprave, rozkladaní či 
skladaní komplet techniky (svetiel, zvukového systému, ako aj iných potrebných 
vecí) na pravidelných stretnutiach vždy 2,5 hod. pred začiatkom a ak treba aj po 
skončení stretnutia.
Rok 2017 bol pre nás všetkých síce náročný, ale veľmi budujúci. Tentokrát sa 
pred nové výzvy postavila služba BCC:media (online prenos), kde sme sa museli 
zamyslieť nad konceptom služby ako aj nad posunom služby o úroveň vyššie. 
Počas roka 2017 sa nám z rôznych technických príčin stávalo, že nám viackrát 
nešiel alebo vypadával online prenos. Bolo nám preto ľúto, keď sme niekedy kvôli 
zlyhaniu techniky ľuďom neumožnili sledovať živý prenos z našich bohoslužieb. 
Na základe podrobnej analýzy problémov a mnohých pokusov a omylov sme 
boli nútení investovať do novšej technológie, ktorá nám bude spoľahlivo slúžiť 
dlhšie obdobie. Inovovali sme zastaraný profesionálny software na online prenos 
a zakúpili nový počítač.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí ochotne finančne prispeli a dopomohli tak             
k zakúpeniu dvoch nových kamier, ktoré plánujeme kúpiť v priebehu februára 
2018. Veríme, že zažijeme výrazný posun vpred aj v tejto službe.



Technicky sme sa posunuli aj hneď začiatkom tohto roka. Po dlhej dobe 
skúmania a zisťovania informácií sme sa rozhodli zakúpiť bezdrôtové mikrofóny 
pre spevákov BCC worship. 

Na rok 2018 mame víziu posilniť každý z tímov o nových ľudí, navzájom sa 
budovať a porásť po technickej aj duchovnej stránke.

      Ľuboš Ilušák
      lubos@bratislavacitychurch.sk

Služba rodinám, manželstvám
V BCC veríme, že zdravé manželstvo a rodina majú pôvod v Božom pláne                      
s ľudstvom. Boh chce, aby boli naše manželstvá i rodiny ukážkou Jeho lásky                   
a milosti a aby Mu prinášali slávu. A my túžime slúžiť práve týmto Božím zámerom 
aj prostredníctvom aktivít pre manželské páry.

Aj keď sme veľkú časť uplynulého roka strávili mimo Slovenska a nepodarilo 
sa preto uskutočniť spoločnú manželskú preventívku v BCC, využili sme čas 
našej absencie na doplnenie vzdelania v tejto oblasti a osobný rast v službe 
manželstvám (absolvovali sme 2 kurzy v oblasti manželského mentoringu                 
a coachingu.)

Úvodom nového roka sme mali hneď ďalšiu príležitosť zorganizovať prvé 
manželské stretnutie a vrátiť sa tak k už obľúbeným spoločným večerom. Tentokát 
sme preventívky rozbehli s tímom ľudí (medzi nimi boli aj slobodní mladí ľudia, 
túžiaci pomôcť a požehnať manželské páry), ktorý sa postaral o veľmi úspešné 
pokračovanie tejto služby.

V roku 2018 sa teda môžeme tešiť na ďalšie stretnutia manželských párov, na 
hĺbkové budovanie vzájomných vzťahov a na spoločný rast v ústrety zdravým 
manželstvám. Novinkou bude pripravované pilotné popoludnie pre mladých 
rodičov - služba, ktorú vnímame ako dôležitý krok z dôvodu rastúceho počtu 
mladých začínajúcich rodín. Prvé takéto stretnutie je naplánované na 18. marca 
o 16:00 hod., preto vás pozývame, aby ste si tento dátum rezervovali už teraz.

      Anka a Sheldon Armitage
      armitagecafe@gmail.com 
      anna@armitagecafe.com



Služba ženám vo väznici
 
Služba je určená ženám vo výkone trestu v ženskej väznici v Nitre. Zapojených 
je do nej 10 sestier z Bratislavy a tento rok sa pridalo ďalších 10 sestier z Nitry. 
Služba prebieha pravidelne, 1x mesačne vo štvrtok, pod dozorom väzenského 
pastora, trvá 2 hodiny. Cieľom našej služby je hovoriť evanjelium, priniesť 
posolstvo lásky, modliť sa za vnútornú slobodu a potreby žien zavretých 
vo väznici, viesť ich k pokániu a k tomu, aby prijali Ježiša ako svojho Pána                                                                              
a Spasiteľa. Po 2,5 roku sa nám podarilo vytvoriť si s niektorými ženami osobný 
vzťah, viditeľne sa rozvinul aj ich vzťah s Bohom. Snažíme sa ich motivovať                     
k čítaniu Biblie, modliť sa a dôverovať Bohu. Náš zámer je, aby bolo čo najviac žien 
spasených, aby keď  budú prepustené - našli domov v kresťanskom spoločenstve, 
žili život s Bohom a nevracali sa viac k starému spôsobu života. (Rim.10:14-15)
 
      Ana Ivanova
      calamarana@yahoo.com

 

Dakujeme
Spolu v BCC slúži viac ako 150 dobrovoľníkov. Služba cirkvi je postavená na 
dobrovoľníkoch, ktorí podľa svojho obdarovania dávajú k dispozícii svoje talenty, 
čas i zdroje preto, aby sme spolu naplnili poslanie, ktoré nám Boh dáva. 

Ďakujeme – bez Vás by to nešlo!

V tomto momente sa chceme poďakovať všetkým tímom, ktoré sa podieľali na 
pravidelnej službe BCC v roku 2017. Boli to:

	 •		USPORIADATEĽSKÝ	TÍM	A	ŠATŇA
	 •		KONTAKTNÝ	TÍM
	 •		POHOSTINNÝ	TÍM	–	OBČERSTVENIE
	 •		TÍM	NA	PRÍPRAVU	VEČERE	PÁNOVEJ
	 •		KNIŽNICA
	 •		TLMOČNÍCKY	TÍM
 •  PREDMANŽELSKÁ PRÍPRAVA
	 •		TÍM	KONFERENCIE	GLS

Nenahraditeľnú pastoračnú rolu v našom živote zohrávajú tiež skupinky či exit 
molekuly, a teda malé spoločenstvá fungujúce na pravidelnej báze stretávania sa 
za cieľom spoločného štúdia biblie a prehlbovania vzájomných vzťahov.

ˇ



Otvorenie zboru v Pezinku
Rok 2017 bol rokom formovania tímu zakladateľov zboru v Pezinku. V roku 
2018 chceme začať pravidelné verejné stretávanie a tým začať plnohodnotné 
fungovanie zboru v Pezinku.

Transformácia BCC na jeden zbor - viac lokalít
Našou víziou je fungovať ako jeden zbor vo viacerých lokalitách. Toto 
presvedčenie máme preto, lebo veríme, že zdieľanie spoločných zdrojov, 
slúženie si vzájomnými obdarovaniami nás urobí silnejšími v tom, ako 
zasiahneme našu krajinu premieňajúcou mocou evanjelia. Je však potrebné 
pripraviť zmenu fungovania zboru tak, aby slúžil tejto vízii.
 

Zborová budova
V roku 2018 musíme pripraviť zbor v Bratislave na presťahovanie na nové 
miesto schádzania. Tento rok bude posledným celým kalendárnym rokom, 
kedy budeme pôsobiť v Istropolise. Hľadáme existujúcu budovu, pozemok, 
alebo vhodný priestor na dlhodobý prenájom.

Zameranie na stratených
Uvedomujeme si, že naším hlavným biblickým poslaním je zachraňovať 
stratených. Toto sa dialo na osobnej úrovni, aj v jednotlivých službách, ale 
cítime potrebu sa viac a zjednotene zamerať na ľudí, ktorí ešte nemajú 
osobný vzťah s Ježišom. Okrem iného sa chceme zamerať na Bernolákovo, 
kde pôsobí viac skupiniek s túžbou zasiahnuť svoju dedinu a vytvoriť ďalšiu 
lokalitu nášho zboru.

Priority



Príjmy:

Nedeľné zbierky    84 851,83 € 
Prijaté dary na účet    54 214,11 €
Prijaté dary na exit    14 283,00 €
Prijaté dary na BIF     7 195,03 €
Prijaté dary na Widelife    1 598,50 €
Príjem na tábory    25 142,08 €
Príjem na misiu SK a zahraničie   3 594,37 €
Príjem z RC za prenájom priestorov 1 656,00 €
Prijaté úroky z bankových účtov    38,36 €
Prijaté dary na CD a nahrávanie    5 976,50 €
Predaj NISSAN    2 100,00 €
Prijaté dary na budovu   6 538,44 €
Príjmy za GLS konferenciu   19 943,95 €
Ostatné príjmy  1 781,37 €

PRÍJMY SPOLU:     228 913,54 €

Financie
STAV ÚČTOV A POKLADNE K 31.12.2017

POKLADŇA: 0,00 €
TERMÍNOVANÉ VKLADY: 487 161,77 €
SK7011000000002665000039 - BEŽNÝ ÚČET: 17 523,86 €
SK1011000000002660000187 - STAVEBNÝ ÚČET: 8 118,15 €
SK7311000000002928893335 - CD ÚČET: 3 218,79 €
SK0311000000002947019627 - ÚČET TÁBORY: 1 330,58 €
SK7211000000002622206125 - HAWRAN MINISTRY: 344,28 €
SK4911000000002946462213 - GLS ÚČET: 8662,83 €

SPOLU 526 360,26 €



Výdaje: 

Prenájom Istropolis 23 802,00 €
Zborová budova Sreznevského 17 567,00 €
Prevádzka / chod zboru, z toho: 42 825,00 €
 Administratívne služby, učtovníctvo 3 500,00 €
 Oprava, údržba áut + PHM 5 522,00 €
 Telefón a internet 1 841,00 €
 Cestovné 5 287,00 €
 Tlačové materiály, marketing 4 378,00 €
 Nájmy na zborové akcie 4 026,00 €
 Materiál - chvály, video, svetlá 4 601,00 €
 Literatúra, materiály 3 842,00 €
 Ostatné 9 828,00 €
Mzdy (vrátane odvodov) 83 394,00 €
Členské 6 510,00 €
Tábory 25 722,00 €
Kúpa auta - Citroën 5 000,00 €
Misia (okrem Hawran Ministry) 9 608,00 €
Ostatné 4 258,00 €

SPOLU: 218 686,00 €

HAWRAN MINISTRY: 

Prijaté dary na misijný účet 32 293,87 €
Výdavky, platby z misijného účtu 32 647,48 €



SAMUEL LEHOCKÝMICHAL KOPANIČ

ANNA ARMITAGESHELDON ARMITAGE

TOMÁŠ ŠTRBAPAVOL ZSOLNAI

Rada zboru



RICHARD DANEL
chvály

richard@bratislavacitychurch.sk

ĽUBOŠ ILUŠÁK
technický support

lubos@bratislavacitychurch.sk

KATARÍNA VATERKOVÁ
offi  ce asistent / marketing

offi  ce@bratislavacitychurch.sk

SHELDON ARMITAGE
pastor BIF

sheldon@bif.sk

TOMÁŠ ŠTRBA
výkonný pastor

tomas@bratislavacitychurch.sk

PAVOL ZSOLNAI
senior pastor

pasho@bratislavacitychurch.sk

Kancelária



BANKOVÉ SPOJENIE
DESIATKY A DARY:

SK7011000000002665000039

STAVEBNÝ FOND:
SK1011000000002660000187

ONLINE PRENOS

NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY
každú nedeľu o 9:30

MLÁDEŽNÍCKE STRETNUTIE EXIT
každý pondelok od 18:30

www.bratislavacitychurch.sk 

BCC KANCELÁRIA
Sreznevského 2

831 03 BRATISLAVA
+421 915 788 054

offi  ce@bratislavacitychurch.sk


