
 

 

 

 

POVEZOVANJE                SKRB                  OZNANJEVANJE 

 

S skupnim delom v Sloveniji podpiramo svojo soseščino 
 

Hvala, BC v R Sloveniji, za podporo trpečim v Ukrajini.  

Veseli smo, da lahko v sodelovanju z Binkoštno cerkvijo na 

Madžarskem pomagamo ukrajinskemu narodu. Hvala Hiši 

molitve v Zgornji Ložnici in BCC Ljubljana za sredstva, s 

katerimi so na Madžarskem kupili generator in s tem pomagali 

pastorju, njegovi družini in cerkvi v Ukrajini. Prav tako hvala za 

velikodušen dar iz BC Murska Sobota, s čimer smo pomagali 

kupiti hrano za družine v potrebi in les za ogrevanje v zimskem 

času tem, ki so bili na mrzlem. Na ta način smo pomagali tistim, 

ki so najbolj ranljivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bratje iz Binkoštne cerkve na Madžarskem 

pomagajo z dostavo generatorja v Ukrajini. 

 
Priprava kombija za dostavo 

kompirja družinam v potrebi. 

 
Dostava lesa za ogrevanje za 

družino, ki trpi za posledicami vojne.  

 
Hči madžarskega misijonarja 

pripravlja pakete s hrano. 

 
Nakup sveč za tiste, ki nimajo 

električnega toka. 

 
Paket hrane za družine v stiski  

v Ukrajini.  

 
Dostava lesa za tiste, 

ki so najbolj ranljivi v tej vojni. 

Št. 5, marec 2023 



Črna Gora 

Boris in Urša – Podgorica, Črna Gora. Boris in Urša služita cerkvi v 

Podgorici skupaj s pastorjem Jovico. To je najstarejša evangelijska 

cerkev, osnovana leta 1996, zato potrebujejo vsakršno pomoč. Boris in 

Urša z družino so v času božičnih praznikov obiskali Ljubljano. V tem 

času sta obiskala tudi Jonathanov studio, da bi posneli nekaj slavilnih 

pesmi v svojem jeziku. 

Prosimo, molite – da uspeta poiskati več finančne podpore za življenje 

in delo. Urša je po rodu Slovenka, morda lahko podprete to družino z 

10, 20 ali 50 EUR na mesec? Vsak zvest finančni dar pomaga. Molimo, 

da uspeta najti več podpornikov, prav tako molimo za modrost in Božjo 

naklonjenost, ko Boris in Urša služita cerkvi ter za uspeh pri tem 

glasbenem projektu.   

 

Makedonija 
 

Pastor Sašo in Renata – Kumanovo, 

Makedonija. Sašo skupaj z ekipo 

nadaljuje delo v biblijski šoli s skupino novih študentov. Imajo edinstven 

program, kjer študenti pridejo med tednom v biblijsko šolo na predavanja in 

tam prespijo, čez vikende pa gredo v svoje lokalne cerkve, kjer služijo. To 

novo metodo izobraževanja so uvedli, ker so se v preteklosti številni 

študentje izobraževali v tujini, a se potem niso vrnili nazaj v Makedonijo. S 

tem, ko se vsak vikend povezujejo s svojo lokalno cerkvijo, so vključeni in 

aktivni v služenju ter učenju. Prosimo, molite – mesto Kumanovo ima visok odstotek muslimanov, zato molimo, 

da bo sporočilo evangelija, ki ga študenti v biblijski šoli širijo, učinkovito. Prav tako molimo, da bi Sašo in Renata 

lahko našla še dodatnih 100 € na mesec za plačo. Vsaka, tudi majhna, a zvesta donacija, pomaga. 

 

Slovenija 
 

Lilijana Kerčmar – Ljutomer, Prekmurje in Vesela novica 

(oznanjevanje evangelija med otroki v Sloveniji). Liljana je 

zelo aktivna med otroki v Prekmurju. Osrednja knjižnica v 

Murski Soboti ji enkrat tedensko odstopi uporabo večjega 

prostora, kjer imajo klub za otroke s krščanskim 

programom. Liljana prav tako 2-krat na mesec pomaga 

izvajati krščanski klub za otroke v Lendavi. Poleg tega je 

zelo aktivna pri poučevanju verouka različnih starostnih 

skupin v cerkvi v Murski Soboti.  Prosimo molite – za nove 

sodelavce, ki bodo priskočili na pomoč Liljani in da bodo 

otroci, pa tudi njihovi starši, odprti za sporočilo evangelija.  
 

 
 

 

 

 
BCC  

Celovška 70, p.p. 6030  

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. 

 

 
Boris in Urša z družino 

 
Liljana s svojim možem Alenom 

 
Pastor Sašo in Renata 

Mozaik je del BC v R Sloveniji 
 

Nova Ljubljanska Banka d.d. 

Trg Republika 2, 1000 Ljubljana  

 

TRR: SI56 0201 3026 2915 797 
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