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LOKALITY

BRATISLAVA CITY CHURCH
Centrálna lokalita (materský zbor) v Bratislave
Pravidelné bohoslužby - každú nedeľu o 10:00 v kinosále Istropolis.

envelope

globe www.bratislavacitychurch.sk

office@bratislavacitychurch.sk

English service in Bratislava
Regular meetings - every sunday at 10 AM in Istropolis - room PS4.

BRATISLAVA INTERNATIONAL FELLOWSHIP

envelope

globe www.bif.sk

info@bif.sk

Lokalita v meste Pezinok
Pravidelné bohoslužby - každú druhú nedeľu o 10:00 na Holubyho 87.

CITY CHURCH PEZINOK

envelope

globe www.pezinok.citychurch.sk

pezinok@citychurch.sk

Lokalita v príprave v obci Bernolákovo
Pravidelné bohoslužby - každú štvrtú nedeľu o 16:30 na Viničnej 2.

BERNOLÁKOVO (lokalita v príprave)

envelope

globe www.bratislavacitychurch.sk/bernolakovo

bernolakovo@citychurch.sk
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www.bratislavacitychurch.sk 

ADRESA KANCELÁRIE
Sreznevského 2

831 03 BRATISLAVA
+421 905 486 792

office@bratislavacitychurch.sk

map-marker-alt

BANKOVÉ SPOJENIE
DESIATKY A DARY

SK70 1100 0000 0026 6500 0039
STAVEBNÝ FOND

SK10 1100 0000 0026 6000 0187

money-bill-alt

ONLINE PRENOS
cez YouTube alebo Facebook

BOHOSLUŽBY V LOKALITE BRATISLAVA
každú nedeľu o 10:00

play-circle
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NAŠE POSLANIE
SME TU PRETO, ABY BOLI BOŽOU LÁSKOU

 CEZ NÁS MENENÉ ŽIVOTY ĽUDÍ.

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

NAŠE HODNOTY
PRIJATIE

VĎAKA PRIJATIU, 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
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VÍZIA 2020

duchovný a praktický tréning služobníkov 
podľa obdarovania

miesto, kde každý dostane príležitosť 
slúžiť svojím darom

zakladanie zborov realizujeme formou jeden 
zbor vo viacerých lokalitách (multisite model)

miesto (budova), ktoré bude slúžiť zboru
a zároveň komunite a mestu

konferencia Global Leadership Summit,
Milujem svoje mesto a pod.

BCC AKADÉMIA

DOMOV

ZALOŽÍME TRI ZBORY

VYBUDUJEME
KRESŤANSKÉ CENTRUM

PRAKTICKY POŽEHNÁME
NAŠU KOMUNITU A INÉ CIRKVI
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BESIEDKA
„Naše rozhodnutia definujú, kým skutočne sme, oveľa viac
ako naše schopnosti.“

Deti v besiedke sú šikovné, schopné a talentované, naším cieľom a túžbou 
je ukázať im cestu ku správnym rozhodnutiam. Za to, za Božiu múdrosť 
pre nás, vedúcich a za všetky deti a teenagerov sa modlíme individuálne aj 
spoločne  každý utorok o 21:00. Ste vítaní sa k nám pridať – kdekoľvek sa 
práve vtedy nachádzate. 

„Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého.“ (Jak.5:16b)

Aby ste mali lepšiu predstavu, čo všetko BESIEDKA znamená a zahŕňa:
Predovšetkým je to viac ako 100 ľudí (detí, teenagerov a vedúcich), čo je 
veľká, a veľmi rôznorodá skupina! Vďaka Bohu za to! Táto skupina funguje 
spolu ako BESIEDKA, ale funguje aj jednotlivo, v rámci jednotlivých skupín 
a aktivít:

Každá skupina má svojich učiteľov a pomocníkov (z radov bývalých 
besiedkárov), ktorí slúžia každú nedeľu a pripravujú program vhodný pre 
konkrétnu vekovú skupinu. Stále však potrebujeme a radi privítame ďalších 
(či už so skúsenosťami, alebo aj úplne bez nich – nemusíte sa báť, všetko 
vás naučíme).

S týmito stretnutiami sme začali len minulý rok, ale tešia sa stále väčšej 
obľube (pribúdajú ďalší a ďalší teenageri z nášho zboru, ale aj z iných 
zborov).

Pravidelné nedeľné stretnutia:

Detské chvály: všetky deti
Drobčekovia: 2 - 4 roky
Svetielka: 4r. - 1. ročník ZŠ
Boží Stopári: 2. - 5. ročník ZŠ
Teen Space: 6. - 9. ročník ZŠ

Pravidelné piatkové stretnutia:

Tweens klub: 3. - 5. ročník ZŠ
UpGrade: 6. - 9. ročník ZŠ
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Konal sa v Evanjelickom mládežníckom centre vo Veľkom Slavkove. 
Zúčastnilo sa ho 50 detí a prežili spolu s 12 vedúcimi požehnaný čas.

Sme nesmierne vďační Bohu za Jeho úžasnú milosť a túžime sa s ňou 
podeliť s deťmi v besiedke aj mimo nej. To je naším mottom aj cieľom:

„Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich 
v mene Otca i Syna i Svätého Ducha  a naučte ich zachovávať všetko, čo 
som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“ 
(Mt. 28:19, 20)

Okrem týchto aktivít, robíme v besiedke aj pravidelno-nepravidelné 
aktivity, ktoré by mali mať okrem spoznávania Pána a utužovania vzťahov 
aj výrazne evanjelizačný charakter:

• spoločné výlety pre rodičov a deti (spojené s turistikou, opekačkou, 
športovými aktivitami)

• prespávačky pre teenagerov (minimálne 4 za rok – veľmi obľúbená a 
žiadaná aktivita)

• adventné tvorivé popoludnie – spojené so ženskou biblickou skupinkou
• Svetielkáčik - stretnutie pre 3-8 ročné deti a ich rodičov
• vianočný detský program v rámci BCC Adventu
• prázdninové stretnutia v ZOO, v kine, zmrzlinová párty, a iné…
• UpGrade – Amazings – spoločný preklad knihy od Sheldona Armitage
• stretnutia vedúcich besiedok a hodnotenie
• päť vedúcich absolvovalo 2. nadstavbovú časť 3-týždňového Kurzu 

Detskej misie EVD2

Pravidelné mesačné stretnutia:

Tvorivé srdcia
Stretnutia organizované dievčatami z besiedky – pre dievčatá vo veku od 
10 do 15 rokov – veriace i neveriace a tiež sú veľmi obľúbené, kedy spolu 
vyrábajú, alebo robia niečo kreatívne.

Letný tábor

Saška Kušnyérová
rustifina1@yahoo.com
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WIDELIFE
Podstatou našej služby na Widelife je vytvoriť pre teenadžerov 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 40-50 ľudí) nám tento priestor 
umožňuje 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, ozvučovanie, médiá, 
návšteva domova dôchodcov atď. Veríme a túžime, aby sme na Widelife 
mohli spoločne duchovne rásť. Túžime, aby na Widelife vyrastali budúci 
vodcovia mladej generácie.

V roku 2018 sme zažívali úžasné momenty, ako sú napríklad weekendOFFky 
a Widelife Camp, kde sme mohli poslúžiť aj prakticky ako napr. maľovaním 
plotov/vonkajšieho posedenia a zbieraním odpadu. Tento nápad slúžiť 
miestu, kde máme camp, prišiel už tretíkrát a priniesol ovocie nielen pre 
dané miesto, 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.

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 2019. Veríme, že sa posunieme ešte ďalej v praktickom 
poznávaní Boha. Tešíme sa na to, ako nás bude formovať ako celok aj v 
naplánovaných témach každý piatok. Čaká nás ďalší camp a víkendovka, 
ktoré budú opäť priestorom aj pre nových tínedžerov, ktorí môžu nájsť 
nových priateľov a byť súčasťou Widelife „rodiny“.

Jimmy a Danka Synovcoví
widelife@bratislavacitychurch.sk

www.widelife.sk
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EXIT

Katka Vaterková, Ivka Čorbová, Danka Gabovičová
Miro Čorba, Luky Kušev, Filip Vimpeľ

info@exitklub.sk
www.exitklub.sk

V službe Exitu aj tento rok prebehlo niekoľko zmien, ktoré sa týkali vedenia 
Exitu. Rozrástli sme sa na skupinu 6 vedúcich, ktorí sa snažia z Exitu spraviť 
to najlepšie miesto pre mladého, Boha hľadajúceho človeka. 

Okrem toho, že sa náš tím rozrástol na 6 členov, prešiel Exit azda 
najvýraznejšou zmenou - a to zmenou miesta. Odišli sme z Istropolisu, 
kde sme sa stretávali dlhé roky a prešli sme do kaviarne Makanan – oproti 
plavárni Pasienky. Tento krok bol sprevádzaný množstvom pozitív a veľmi 
dobrým pocitom zo služby. Žiaľ, ekonomické vplyvy a rôzne situácie to 
zariadili tak, že podnik Makanan musel skončiť, čo nás ako Exit presunulo 
do zborovej budovy na Sreznevského 2.

Nič však nie je stratené, keďže Makanan má nových prenajímateľov, s 
ktorými chceme riešiť spoluprácu, aby sa mohol Exit vrátiť do „našich“ 
nových priestorov, minimálne dovtedy, kým sa ako zbor presunieme do 
vlastnej budovy.

Plánujeme pokračovať v tom, čo sme už pred dvoma rokmi začali a tento 
rok sa to snažíme čo najviac prehlbovať – a tým sú vzťahy medzi exiťákmi. 
Je dôležité, aby sa mladý človek cítil dobre a hlavne cítil prijatý na mieste, 
ako je Exit a obzvlášť, aby sa tam cítil prijatý človek, ktorý by o sebe 
nepovedal, že je znovuzrodený kresťan.

Pre takýchto ľudí to celé je, vznikol preto aj nový formát, ktorý mávame 
raz do mesiaca a volá sa e:connect, kde je väčší dôraz na evanjelium a 
po „oficiálnej“ časti nasleduje “Áfterejt”, kedy sa môžeme rozprávať, 
spoznávať a budovať vzťahy.

Samozrejme, plánujeme pokračovať v našich aktivitách, ako sú: lyžovačka, 
volejbal (každú stredu), skupinky – molekuly a rôzne iné voľnočasové 
aktivity. Naším cieľom je spoločne tvoriť a budovať miesto, kde sa človek 
rád vráti, prinesie kamoša a všetci vytvoríme Božiu atmosféru, pretože Exit 
nie je o nás 6tich, ale My všetci sme Exit.
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BCC ŽENY
Tak ako predchádzajúce roky, podstatou stretnutí BCC žien je stále hlbšie 
poznanie Boha a jeho veľkosti. Robíme to interaktívnym štúdiom Biblie, 
pretože sme presvedčené, že Biblia je knihou o Bohu a že najlepší spôsob 
ako ho spoznať, je čítať ju a zdieľať sa o Ňom spoločne. Každé stretnutie 
nás obohacuje a utvrdzuje v tom, že sa navzájom potrebujeme. Tvoríme 
totiž jednu cirkev a spoločne putujeme k večnému cieľu. Uvedomujeme si, 
že nás spája rovnaká túžba po Bohu, ale i rovnaké boje. Predovšetkým si 
však uvedomujeme, že spoločne zvládame výzvy nášho života ľahšie.

Stretávame sa už tretí rok každý piatok o piatej v zborovom dome na 
Sreznevského 2. V prvej polovici minulého roka sme čítali evanjelium 
Marka, výstižné vyrozprávanie Ježišovho života. 

Pred príchodom letných prázdnin sme zistili, že sa piatkových čítaní 
Biblie nedokážeme vzdať ani počas dovolenkového obdobia. Zvolili sme 
však voľnú formu stretávania na Magio pláži, kde sme objavovali poéziu a 
hĺbku Knihy Žalmov. Momentálne čítame knihu Exodus, úžasný, historický 
a zároveň tak aktuálny príbeh izraelského národa. Pripomína nám Božiu 
majestátnosť, lásku a spravodlivosť.  

V roku 2018 sme pripravili pre dámy BCC i niekoľko mimoriadnych 
nedeľných akcií:

Vo februári sme si na stretnutí pod názvom „Úloha cirkvi v živote ženy“ 
položili otázku, prečo v rôznych obdobiach života potrebujeme cirkev. 

Apríl sa niesol v duchu detoxikácie. Na podujatí „Detox duše“ sme sa 
dozvedeli, že tak, ako je potrebné detoxikovať telo, je v živote kresťana 
dôležité dopriať očistu i svojej duši. 

„Bojuj o svoj život“ bola téma úžasného októbrového popoludnia. Byť 
kresťanom znamená viesť ustavičný zápas. O tom, ako konkrétne a 
prakticky žiť ozajstný život viery, nám hovorili hostia Sandy a Rasťo Majeroví 
zo zboru „O nás nejde“ v Banskej Bystrici. 

Minulý rok sme pripravili už tradičné dve podujatia: letný víkend vo Svätom 
Jure s Martou Tóthovou a charitatívny predaj ručných výrobkov v rámci 
adventu v BCC, ktorým sme podporili prácu Majerovcov v Banskej Bystrici.

Dáška Laurovičová
bcczeny@gmail.com
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SLUŽBA RODINÁM A MANŽELSTVÁM

Anka a Sheldon Armitage
anna@bratislavacitychurch.sk

Manželské preventívky 
V BCC sa už niekoľko rokov tešíme z organizovania spoločných stretnutí 
manželských párov, pri ktorých sa snažíme preventívnym spôsobom 
investovať do vzťahov v manželstve. Cieľom tejto služby je vytvárať pre 
manželské páry prostredie, kde môžu bezpečne a otvorene rozprávať 
o aktuálnych témach, ktorým spolu čelia a zároveň sa vzájomne 
povzbudzovať na základe vlastných skúseností. Veríme v zdravé, rastúce 
a naplnené vzťahy v manželstvách a chceme poskytovať príležitosti, ktoré 
budú obohatením práve k tomuto účelu. 

Popoludnia pre rodičov 
Rok 2018 priniesol rast aj v službe rodinám - a to expanziou v oblasti 
rodičovstva. Po viacerých podnetoch, zvlásť od mladých, začínajúcich 
rodín, sme si uvedomili, že manželské páry s deťmi čelia špecifickým 
potrebám a rozhodli sme sa preto rozbehnúť aj stretnutia pre rodičov. 
Sú na nich rovnako vítaní rodičia malých detí, ktorí sa rodičovskému 
umeniu iba začínajú učiť, ako aj tí skúsenejší, ktorí už disponujú bohatými 
skúsenosťami (a sú ochotní odovzdávať ich ďalej.) 

Rok 2018 
Počas tohto roka sa nám podarilo uskutočniť 3 spoločné stretnutia - jeden 
manželský večer v januári a dve rodičovské popoludnia v marci a v októbri. 
Na manželskej preventívke sme sa rozprávali o našich srdciach 
a o nevyhnutnosti vďačnosti a odpustenia vo vzájomnom vzťahu 
manželov. Témou prvého rodičovského stretnutia boli princípy zdravého 
rodičovstva. Na druhom stretnutí sme sa venovali otázkam výchovy. Náš 
hosť, Gabi Rienas (kresťanská poradkyňa) nás previedla touto témou z 
perspektívy rodičovstva ako daru od Boha a ako úsilia, ktoré nás stojí. 

Rok 2019 
Je našou víziou pokračovať v službe rodinám aj v ďalšom roku. Máme 
za sebou už januárovú Manželskú preventívku. Najbližšie pripravujeme 
aprílový víkend (6. - 7. apríl 2019) s hosťami Gabi a Wernerom Rienas pre 
manželské páry aj pre rodičov - pozývame vás, aby ste si rezervovali tento 
dátum a tešíme sa na ďalšie obohacujúce stretnutia. 
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SLUŽBA ŽENÁM VO VÄZNICI

ACET

Služba je určená ženám vo výkone trestu v ženskej väznici v Bratislave 
(Justičný palác). Zapojených je do nej 10 sestier z Bratislavy. Služba 
prebieha pravidelne, 2x mesačne v utorok, pod dozorom väzenského 
pastora a 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. Snažíme 
sa ženy motivovať čítať Bibliu, modliť sa a dôverovať Bohu. Náš zámer je, 
aby bolo čo najviac žien spasených, aby keď budú prepustené, mohli nájsť 
domov v kresťanskom spoločenstve, žili život s Bohom a nevracali sa viac 
k starému spôsobu života. (Rim.10:14-15)

V roku 2018 sme realizovali 84 prednášok (zameraných na prevenciu v 
oblasti sexuálne prenosných ochorení, závislosti, násilia a výchovy k 
manželstvu a k rodičovstvu), ktorých sa zúčastnilo 2 057 študentov. 
Tím ACET Bratislava pozostával z troch lektorov: Sisa Vimpeľová rod. 
Polláková, Juraj Smatana a Samuel Lehocký. Bol to veľmi špeciálny rok, 
nakoľko Sisa a taktiež aj Juraj vstúpili do zväzku manželského. Juraj sa 
následne so svojou manželkou Vierkou odsťahovali do Zvolena a teraz 
pôsobí v stredoslovenskom regióne.

V roku 2018 sme vstúpili do druhej úrovne lektorskej akadémie, čo nám 
pomohlo zlepšiť naše prednášky a zdokonaliť našu komunikáciu. V roku 
2019 toto vzdelávanie ukončíme a vypracujeme nové témy prednášok. 
Medzi naše potreby patrí v prvom rade modlitebné prikrytie a taktiež aj 
nové posily v tíme.

Anka Ivanová
calamarana@yahoo.com

Samuel Lehocký
samuel.lehocky@acetsr.sk

www.acetsr.sk
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MISIA

SKUPINKY

Roman Hawran Lacho, Maťo a Sisa Mrvoví
mas.misia@gmail.com

Kamil Kunst
kamil.kunst@gmail.com

Naplnením misie, ktorú nám dal Boh, je, aby Ho každé etnikum na tomto 
svete uctievalo a vzdávalo Mu slávu. Na svete je viac ako 17-tisíc rôznych 
etnických skupín, z ktorých vyše sedem tisíc zatiaľ buď nepočulo o Ježišovi 
vôbec, alebo nemá vybudovanú cirkev, ktorá by bola natoľko samostatná, 
aby evanjeliom zasahovala svoje etnikum.

Veríme, že Slovensko je v období, v ktorom má obrovský potenciál, aby 
naplnilo proroctvá, ktoré boli vyrieknuté ešte v deväťdesiatych rokoch. A 
to tie, že z malého Slovenska vyjdú misionári do celého sveta.

Maťo a Sisa Mrvoví začali pred vyše dvoma rokmi modlitby za slovenských 
misionárov v zahraničí, ktoré sa konajú každý utorok o 18:30 na Košickej 
37. V lete roku 2018 Romana s Barčou Lachových povolal Boh, aby spolu 
s Mrvovcami a Brenkusovcami budovali misijnú kultúru na Slovensku. Na 
rok 2019 pripravujú rôzne semináre, workshopy a konferencie, ktoré majú 
za úlohu povzbudiť, vybudovať a vyzbrojiť cirkev nástrojmi k naplňovaniu 
veľkého poverenia.

Už to bude tretí rok, kedy sa intenzívnejšie venujeme biblickým skupinkám 
v našom zbore. Ide napríklad o pravidelné stretávanie vedúcich skupiniek, 
kde sa snažíme povzbudiť a posilniť vedúcich v ich službe a taktiež 
rozprávame o radostiach a výzvach, ktoré sú spojené so skupinkami. 
Máme veľkú radosť z pravidelných, verných členov skupiniek a taktiež z 
nových členov, ktorých síce nie je až toľko, koľko by sme chceli, ale predsa 
sú. Vďaka Bohu za to!

Výzvu vidíme v tom, že potrebujeme ďalších vedúcich skupiniek. Vnímame 
to tak, že náš zbor potrebuje viac skupiniek. Či už ide o mužské, ženské, 
zmiešané, študentské, rodinné, možno aj seniorské skupinky. Zažívať 
pravidelné spoločenstvo (aj mimo nedele), čas pri Božom slove a na 
modlitbách s bratmi a sestrami je veľkou výsadou Božích detí.
Ak by si chcel/a vedieť viac o skupinkách, alebo ešte lepšie, ak by si chcel/a 
začať chodiť na nejakú skupinku, kontaktuj Kamila Kunsta.
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BIF

BERNOLÁKOVO

Tento rok bol pre BIF rokom premien, pretože sme sa v júni rozlúčili s 
našimi pastormi Sheldonom a Ankou Armitage, ktorí slúžili na BIF viac ako 
5 rokov a cítili, že ich Boh volá do nových misijných príležitostí. Toto pre 
nás znamenalo nové výzvy, ale tiež nové možnosti pre vodcovský tím, ktorý 
sa mohol nanovo sformovať a byť poverený vedením BIF počas ďalšieho 
obdobia.

Boli sme veľmi radi, že aj počas roka plného zmien sa k nám pridávali noví 
ľudia, a rástli sme v sile aj v počtoch. Taktiež sa do vedenia BIF mohli pridať 
noví ľudia, mohli sme rozvíjať naše spoločné aktivity, a mohli sme začať 
stretávanie mužskej a ženskej skupinky.

Do služby kázania Božieho slova sa zapájalo viacero ľudí z BIF, ale mohli 
sme mať aj viacero hosťujúcich rečníkov z iných zborov v Bratislave. Na 
jeseň pricestoval úžasný pár - Cal a June Anthony z Kanady, ktorí prevzali 
vedenie BIF na dobu 2 mesiacov. Prinieslo nám to väčšiu stabilitu a bolo to 
pre nás obrovským požehnaním. 

Po mnohých mesiacoch modlitieb sme nadšení z toho, že počas roka 
2019 príde na Slovensko pastorský pár z USA - Gary a Joy Peiss, ktorý 
prevezme vedenie služby BIF. Tešíme sa, že budeme môcť ďalej prijímať 
a slúžiť anglicky hovoriacim ľuďom v našom meste, a veríme, že sú pred 
nami dobré veci. 

V roku 2017 sme začali pravidelné verejné bohoslužby v Bernolákove, ktoré 
sa konajú vždy raz za mesiac, štvrtú nedeľu v mesiaci o 16:30. Bernolákovo 
je dedina, kde býva pár desiatok ľudí z nášho spoločenstva a pravidelne sa 
stretávajú na skupinkách s víziou priniesť evanjelium Bernolákovu.

Sheldon Armitage
www.bif.sk
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V máji sme v rámci aktivity Milujem svoje mesto zorganizovali dobrovoľnícku 
brigádu v miestnej škôlke, ktorá sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom. 
Bernolákovo je naša lokalita v príprave, modlíme sa za vedúceho tejto 
lokality.

Slavo Podobný, Janko Lacho
bernolakovo@citychurch.sk

www.bratislavacitychurch.sk/bernolakovo

BCC WORSHIP

Richard Danel
richard@bratislavacitychurch.sk

www.bccworship.sk

Služba BCC Worship nesie zodpovednosť za službu chvál v zbore Bratislava 
City Church. Zahŕňa to službu v nedeľu ráno v Istropolise, Pezinku, BIF, 
besiedke a na ďalších stretnutiach v Bernolákove, na Exite a Widelife. 
Okrem pravidelnej služby cca. 50 dobrovoľníkov na týchto stretnutiach 
máme možnosť taktiež slúžiť chválami v iných zboroch, spoločenstvách, 
na hudobných festivaloch, podujatiach, workshopoch a vzdelávaniach pre 
chváličov. 

Sme veľmi radi, že počas roku 2018 sme vydali náš 7. album s názvom 
Elyon. Je to pre nás obrovské privilégium, že naše vlastné piesne od 
členov našej kapely sa môžu nahrať a toto CD môže putovať za hranice 
nášho zboru, aby mohli ľudia počuť o Bohu a mohli byť povzbudení na ich 
vlastnej ceste viery. Sme vďační za všetky svedectvá a príbehy o tom, kde 
všade sa toto CD dostane a kde môže znieť! 

Okrem pravidelných služieb chvál je našou prioritou taktiež budovať nás 
samých ako služobníkov, hudobníkov, spevákov a technickú podporu preto, 
aby sme rástli v našej službe, poznaní a mohli tak Bohu dať to najlepšie, 
čo vieme. Počas roka 2019 budeme taktiež slúžiť na viacerých miestach a 
veríme, že Boh bude konať nové veci aj tento rok!
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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 sa skladá z dvoch sekcií. Projekcia nesie zodpovednosť 
za premietanie cez projektor počas bohoslužieb (texty piesní, prezentácie 
ku kázni, oznamy, videá a pod.).
Online prenos zabezpečuje vysielanie bohoslužieb naživo na internete 
(či už cez BCC YouTube kanál alebo na Facebooku), aby kdekoľvek a 
ktokoľvek mohol sledovať bohoslužby v priamom prenose (aj v zahraničí).

BCC lights team zabezpečuje osvetľovanie 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 tvorí ho skupina pravidelne 
sa striedajúcich ľudí, ktorí pripravujú celú techniku a ozvučujú nedeľné 
bohoslužby v Bratislave a Pezinku, Exit, modlitby a iné akcie ako výjazdy 
BCC worship či ozvučenie konferencie The Global Leadership Summit.

BCC support team je veľmi dôležitý tím, ktorý pomáha pri príprave a 
rozložení svetiel, zvukového systému ako aj iných potrebných technických 
vecí na pravidelných stretnutiach, spravidla vždy už 2 hod. pred začiatkom.

Za rok 2018 som Bohu a všetkým dobrovoľníkom v technických tímoch 
veľmi VĎAČNÝ. Bol to pre nás ako dobrý tak vyčerpávajúci rok. Pomohlo 
nám ale, že sme mohli mať rozloženú techniku po dohode s vlastníkom 
Istropolisu na celý čas, a to nám zjednodušilo prípravu bohoslužieb. 

Tak isto sme sa sústredili na dizajn pódia. Snažili sme sa na jednotlivé 
stretnutia vymyslieť niečo nové a tvorivé, a tak pripraviť jedinečný zážitok 
na vianočné bohoslužby, ELYON night či konferenciu The Global Leadership 
Summit. Zamerali sme sa tiež na službu online prenosu a zlepšili sme jeho 
kvalitu a stabilitu.

Aj vďaka dotácii zo ZKSM (Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže) 
sa nám podarilo zakúpiť digitálny mixpult, ktorý slúži v novozaloženom 
zbore v Pezinku a na Exite. 
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Luboš Ilušák
lubos@bratislavacitychurch.sk

Hneď zo začiatku roka 2019 sa pripravujeme na zmeny, ktoré nás tento 
rok čakajú. Ako zbor Bratislava City Church tento rok meníme miesto 
stretávania, a tým nás čakajú rôzne zmeny aj pre technický tím. Budeme 
musieť vykročiť zo stereotypu a pohodlia, na ktoré sme si celkom aj zvykli. 
Bude to asi o niečo náročnejší rok, ale verím, že o to viac nás to ako tím 
sformuje a spojí.

Osobne sa na tento čas veľmi teším. V prípade, že by ste mali záujem 
zapojiť sa do ktoréhokoľvek z vyššie zmienených tímov, neváhajte ma 
kontaktovať.

CITY CHURCH PEZINOK

Tomáš Štrba
pezinok@citychurch.sk

www.pezinok.citychurch.sk

Zakladanie zboru v Pezinku bolo jednou z priorít roka 2018 a z milosti Božej 
dnes môžeme s vďakou napísať, že po roku príprav sme mohli 13.1.2019 
začať verejné bohoslužby v Pezinku.

V najbližšej dobe sa plánujeme aj naďalej stretávať každú druhú nedeľu 
vždy o 10:00. Začíname pracovať na tvorbe kľúčového líderského tímu, 
ktorý má pomôcť pri tvorbe a realizácii vízie budovania zboru v Pezinku. 
Novinkou z posledného obdobia je aj archív audio kázní, ktorý nájdete na 
našom webe.

V priebehu jari 2019 plánujeme začať aj iné aktivity, ktorými budeme môcť 
slúžiť komunite a osloviť ľudí evanjeliom.  

V Pezinku slúži tím zhruba 15 verných služobníkov, ktorí sa rozhodli zapojiť 
do neľahkej služby zakladania zboru. Bez nich by to nešlo. Z celého srdca 
ĎAKUJEM.
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OSTATNÉ TÍMY
V Bratislava City Church slúži spolu viac ako 150 dobrovoľníkov v rôznych 
službách už zmienených či v iných tímoch, ktoré sú rovnako dôležité aj 
keď možno na prvý pohľad nenápadnejšie. Spolu tak napĺňame poslanie, 
ktoré nám Boh dáva.

Chceme preto poďakovať aj všetkým ostatným tímom, ktoré sa verne 
podieľali na pravidelnej službe v rámci BCC v roku 2018:

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

Ďakujeme – bez Vás by to nešlo!
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PRIORITY ROKA 2019

Našou víziou víziou je pôsobiť, ako jeden zbor vo viacerých lokalitách. Je to 
model, praktický život cirkvi, ktorý umožňuje využívať vzájomné zdroje či 
obdarovania a pritom vytvára priestor preto, aby každý mohol byť zapojený. 
Spolu sme silnejší a lokality sú tým lepšie, čím viac sa vedia vzájomne požehnať 
a priniesť rovnaké hodnoty tam, kde sú. Tento rok sa chceme zamerať na 
transformáciu v oblasti financií, členstva, spoločného smerovania a výchovy 
vedúcich. 

Transformácia zboru na jeden zbor - viac lokalít

Sme tu preto, aby sme prinášali posolstvo o večnom živote strateným na 
miestach, kde sme postavení. Tento rok sa zameriame na rozvoj niekoľkých 
praktických nástrojov, ako to urobiť. Zároveň sme tu preto, aby sme prinášali 
Božie kráľovstvo okolo seba. Zameriame sa na zlepšenie služby núdznym tak, 
aby sme ich nielen sociálne podporili, ale pomohli im zmeniť ich život.

Rozvinutie služby strateným a núdznym

Potrebujeme identifikovať nové miesto na schádzanie pre BCC a presťahovať sa 
z Istropolisu. Hľadáme existujúcu budovu, pozemok, alebo vhodný priestor na 
dlhodobý prenájom.

Nájdenie miesta pre centrálnu lokalitu v Bratislave
a presun z Istropolisu

Naše hodnoty – prijatie, prítomnosť Božia, zrozumiteľnosť, progres a 
excelentnosť sú kľúčové preto, kým sme a akí sme. Nestačí však ich deklarácia, 
ale každodenné praktické žitie vo všetkom, čo robíme. Tento rok sa chceme 
zamerať na konkrétne kroky, ktoré nám pomôžu ich naozaj žiť. Boh reprodukuje 
to, čo sa mu páči a my chceme byť takým miestom.

Hodnoty v praxi
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FINANČNÁ SPRÁVA 2018
STAV BANKOVÝCH ÚČTOV A POKLADNE K 31.12.2018
Termínované vklady (vrátane pripísaných úrokov)

Bežný účet

Stavebný účet

Táborový účet

CD účet

Pokladňa

SPOLU

490 237,87 €

4 638,98 €

13 326,67 €

2 469,78 €

2 372,77 €

0 €

513 046,07 €

OSTATNÉ BANKOVÉ ÚČTY K 31.12.2018
The Global Leadership Summit účet

Hawran Ministry účet

* Konferencia The Global Leadership Summit a misijná služba Hawran Ministry hospodária 
samostatne na vlastných účtoch, majú svoj rozpočet, nezávislé príjmy a nemajú vplyv na bežné 
hospodárenie zboru. Z toho dôvodu nie sú zohľadnené v nasledovných číslach.

14 379,92 €

1 862,45 €

BEŽNÉ HOSPODÁRENIE ZBORU ZA ROK 2018

Príjmy
Zbierky a dary BCC
Zbierky a dary PEZINOK
Zbierky a dary BIF
Zbierky a dary EXIT
Budova Sreznevského (preplatky na energiách)
Príspevky a dary na stavebný účet
Účelové dary (misia, …)
Ostatné príjmy (audio, video, Istropolis, …)
Príjmy z CD
Príjmy BCC WORSHIP
Zborové autá CITROËN a FORD (dar a predaj)
Príjmy z Rady cirkvi AC (prenájom kancelárie)

129 104,60 €
410,33 €

9 165,61 €
4 455,40 €
2 039,18 €
5 658,30 €
1 429,19 €

2 885,00 €
4 339,62 €
1 597,95 €

17 423,22 €
1 656,00 €
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Výdaje

Kresťania v meste (zbierka zo spoločných akcií)
Tábory (platby účastníkov + dary)
Preklenovacia dotácia bežného účtu
PRÍJMY SPOLU

4 566,20 €
27 451,86 €
6 500,00 €

218 682,46 €

Istropolis (prenájom, dobrovoľná hasičská služba)

Zborová budova (energie, prevádzka, …)

Sekcie zboru (EXIT, WIDELIFE, BESIEDKA, BCC ŽENY, …)

Lokalita PEZINOK
Technické služby (video, audio, svetlá, hudobné nástroje, …)

Kancelária zboru
Zborové autá (kúpa, servis, pohonné hmoty)

Vzdelávanie
Iné aktivity a akcie zboru (občerstvenie, hostia, seniori, dobrovoľníci, …)

CD (nahrávanie)

BCC WORSHIP
Mzdy (vrátane odvodov)

Tábory
Misia (okrem Hawran Ministry)

Členské do Rady ACS
Kresťania v meste (členské, náklady spoločných akcií)

Vrátenie dočasnej preklenovacej dotácie bežného účtu
Ostatné
VÝDAJE SPOLU

26 216,31 €
6 327,45 €
7 189,36 €

919,56 €
16 284,20 €

7 910,21 €
17 547,41 €

954,70 €
4 185,69 €
4 695,75 €
2 182,42 €

76 230,63 €
27 514,61 €
5 406,61 €
6 478,90 €
5 131,51 €

6 500,00 €
9 892,02 €

231 567,34 €

Príjmy spolu
Výdaje spolu
VÝSLEDOK BEŽNÉHO HOSPODÁRENIA ZBORU

218 682,46 €
231 567,34 €

-12 884,88 €

Iné príjmy
Úroky pripísané na termínovaných vkladoch 3 076,10 €

* Úroky z termínovaných vkladov boli pripísané priamo na termínované účty a nie na stavebný účet 
zboru, preto nie sú započítané v bežnom hospodárení zboru.
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KANCELÁRIA

Pavol Zsolnai

Tomáš Štrba

Richard Danel

Filip Vimpeľ

Anna Armitage

Luboš Ilušák

senior pastor

výkonný pastor / pastor City Church Pezinok

worship pastor

office asistent

pastorácia

technický support

pasho@bratislavacitychurch.sk

tomas@bratislavacitychurch.sk

richard@bratislavacitychurch.sk

office@bratislavacitychurch.sk

anna@bratislavacitychurch.sk

lubos@bratislavacitychurch.sk
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Pavol Zsolnai

Tomáš Štrba

Sheldon Armitage

Anna Armitage

Samuel Lehocký

Michal Kopanič

RADA ZBORU
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ROKU NÁŠHO PÁNA 2019


