
 

 

 

 

POVEZOVANJE                      SKR               OZNANJEVANJE 

         

S skupnim delom v Sloveniji podpiramo svojo 

soseščino  

Ukrajina: Iz ene krize smo prešli v drugo, a smo hvaležni 

Bogu, da se slovenski bratje in sestre združujejo v skrbi, 

povezovanju in deljenju. Preko povezav z binkoštno zvezo in 

našimi odnosi z misijonarji, podpiramo begunce na madžarsko-

ukrajinski in poljsko-ukrajinski meji. Naše cerkve in delavci 

pomagajo tamkajšnjim delavcem. Norbert, naš madžarski 

sodelavec, pravi, da se ljudje soočajo s težkimi situacijami, težko 

podpirajo svoje družinske člane, elektrika in preskrba s hrano je 

nezanesljiva. Norbert pravi, da je v kontaktu z agencijami, ki se 

borijo proti trgovini z ljudmi, da bi rešili sirote. Ranljivi najbolj 

trpijo. Prosimo, molite z nami: (1) za mir, (2) za ranljive sirote in 

potencialne žrtve trgovine z ljudmi, (3) za preskrbo z elektriko in 

hrano. Vse donacije za Ukrajinsko krizo bodo namenjene 

binkoštnim organizacijam na Madžarskem in Poljskem, ki se 

ukvarjajo neposredno z begunci. 

 

Montenegro. 
 

 

Boris in Urša – Podgorica, Črna Gora: Črna Gora je med najmanj 

doseženimi državami na svetu za evangelij in ima kot takšna mnogo 

izzivov. Po Božji milosti in z njegovo preskrbo sta Boris in Urša nedavno 

kupila svoj dom, kar je velik blagoslov, ko je nekdo v polnočasni službi za 

Boga. Urša je Slovenka, Boris se je rodil v Srbiji, sledila sta Gospodovemu 

klicu in sedaj živita ter služita v Podgorici, prestolnici Črne Gore, kjer 

delata z Jovico, ki je pastor prve evangelijske cerkve v tem narodu. 

Boris in Urša vodita slavljenje v lokalni cerkvi, Boris je napisal nekaj 

slavilnih pesmi, nekatere izmed njih pojejo tudi na Hrvaškem. Upamo, da 

bomo lahko Borisu do konca poletja pomagali posneti nekaj teh pesmi. 

Prosimo, molite za Borisa in Uršo, njuna dva otroka, njihovo slavljenje in 

za rast Božjega kraljestva v Črni Gori. 

 

 
BGU pripravniki delajo z binkoštnimi organizacijami, 

tolažijo otroke na madžarsko-ukrajinski meji.. 

 
Boris and Urša - Podgorica 

Št. 3. marec. 2022 

 
Two Ukraine families, the church hosted for two days 

enjoying some Ukraine worship in Slovenia as they 

transit to safety in Europe. 



Macedonia. 
Pastor Sašo in Renata – Kumanovo, Makedonija: Cerkev v Sloveniji 

ima edinstven privilegij, da 

lahko sodeluje s Sašem in 

Renato že več kot dve 

desetletji. Na našem prvem 

misijonarskem potovanju leta 

2004 smo v Sloveniji zbrali 

sredstva, da smo pokrili 

stroške arhitekta, ki je 

zasnoval cerkveno zgradbo. Leta 2010 smo na enem izmed naših 

devetih misijonarskih potovanjih pomagali počistiti zgradbo in 

pripraviti prvo nadstropje za bogoslužja. Hvala Bogu za njegovo 

milostno podporo, pritličje, ki bo namenjeno svetišču, je skoraj 

pripravljeno in v letu 2022 bo odprto za bogoslužja. Covid je bil za 

Makedonijo velik izziv, cerkev v Kumanovem je izgubila tri člane 

zaradi virusa. Velik privilegij je, da smo lahko v Sloveniji sodelovali s 

Sašem in smo mu pomagali natisniti njegovo knjigo o Cerkveni 

zgodovini, zdaj pa zbiramo še 2.500€, da bi po Božji milosti to knjigo 

natisnili še v angleščini in slovenščini. 

Prosimo, molite za Saša in Renato in njuno družino, ko ponovno 

izgrajujejo vernike po pandemiji Covida, molite, da bi bil projekt 

cerkvene zgradbe dokončan in molite za delo Saše in Renate med 

cerkvami po Makedoniji. 

 

Vesela novica – deljenje evangelija z otroki v Sloveniji. 

Liljana Kerčmar iz Ljutomera zadnjih 22 let dela z otroki in 

jih poučuje. Vmes je bila skupaj z možem Alenom tudi na 

izobraževanju v tujini. Sta starša treh otrok. K delu z otroki 

jo je v veliki meri, z vso gorečnostjo in ljubeznijo, spodbudila 

sestra Tončka Šeruga. Sedaj ko Tončka v misiji in 

Gospodovem delu sodeluje na drugačen način, Liljana 

nadaljuje njeno delo med otroki v Pomurju, bodisi pri 

verouku, v nedeljski šoli, otroških klubih, na poletnih 

taborih in dnevnih taborih. Liljana je hvaležna za 

izkazano zaupanje in podporo v molitvi, finančno podporo 

in priložnost za sodelovanje tudi v prihodnje. 

 

 

 

 

 

 

 
Pritličje, ki bo cerkveno svetišče; marec 2022. 

 

 
Pastor Saso, Renata, and daughters 

 
Kumanovo Macedonia, church, Bible School, and 

accommodation. 

 
BCC  

Celovška 70  

1000 Ljubljana  

www.mozaiklj.si 

Dav. št.: 11396164  

  

Sodeluj z Mozaik Misijo in imej vpliv na narode. 

✓ Moli 

✓ Podpiraj svoje misijonarje. 

✓ Pridruži se misijonarski ekipi. 

✓ Postani pripravnik v Črni Gori ali Makedoniji. 

 

Mozaik se je januarja 2022 odzval na nujno potrebo in je zbral denar, da je poskrbel za 

15 ljubljanskih družin v potrebi. Mozaik jim je predal darilne bone, ki so jih lahko 

unovčili za šolske potrebščine za otroke in za hrano. Hvala vsem, ki ste se hitro in 

radodarno odzvali in ste pomagali tem v potrebi. 

  

Mozaik is part of BC Slovenia 
 

Nova Ljubljanska Banka d.d. 

Trg Republika 2, 1000 Ljubljana  
 

TRR: SI56 0201 3026 2915 797 

SWIFT: LJBASI2X 

 

 
Lijana Kerčmar with her husband Alen 


