
 Graham Cooke
Ako spoločenstvo aj jednotlivci máte nový význam!
Do Aglow vanie svieži vietor.
Hladina vôd stúpa.
Pomazanie a vízia Aglow je v tom, že prináša skutočnú 
a trvalú zmenu...
Je to dôležité, že cítiš váhu čohosi hlbšieho a mocnejšieho.
Aglow je prototyp spoločenstva, ktoré Boh uvoľňuje a 
oslobodzuje.
Sme Jeho viditeľná pomoc v tom, čo prichádza.
Sme priekopníci. 

 asher Intrater
Chceš byť v duchu Márie?
Chcete byť tou armádou, ktorá privíta návrat Ježiša s Jeho 
zástupmi? 

 ChuCk PIerCe
Aglow je ako nákladný vlak naberajúci na význame, ktorý nie 
je možné zastaviť.

 ray heuGhes
Každá osoba znamená zvuk.

 robert stearn
Ženy Aglow, budete so sebou prinášať zvuk (hlas), ktorý 
nebude možné prepočuť.

V rodine nášho Kráľa
Milí čitatelia, milí priatelia,

Aglow na Slovensku je súčasťou veľkej 
Božej rodiny a my, ktorí spolupracujeme na 
Slovensku, celkom osobne prežívame túto 
rodinnú atmosféru.

Spolupráca s naším Kráľom a túžba šíriť  
Božie kráľovstvo medzi nami je obrovská hnacia sila, radosť a vá-
šeň. Prvotná cirkev mala veľkú vášeň pre Ježiša Krista a radosť 
z toho, že sú adeptmi pre nebo, pre večný život s Ním. Perspektíva 
večného života v Božom kráľovstve s milovaným Pánom, ktorý za 
nich položil svoj život, určovala ich životný štýl. Pred niekoľkými 
mesiacmi odišiel do Nebeského domova môj pastor Tomáš Kriš-
ka, ktorý nás vo svojich posledných dňoch veľmi povzbudzoval žiť 
v perspektíve neba. Lebo nebeská perspektíva nám dáva schop-
nosť odpúšťať, milovať a dívať sa na veci inou – nebeskou optikou. 
Tomi  jasne oprášil odkaz prvotnej cirkvi a Pavlov odkaz: ...žiť mi 
je Kristus a zomrieť zisk. DNA Aglow je takéto. Hlbšie poznám via- 
ceré moje sestry i bratov , ktorí s týmto vedomím žijú a pracujú. 
A to ma vždy fascinovalo na hnutí Aglow.

Vlani sme prijali tému tohoročnej konferencie Aglow:  
„Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi.“ (Jozua 24:15) 

Pamätám sa, že to bola moja túžba aj túžba môjho manžela, 
keď sme si zakladali rodinu, a teraz vidím, že je to aj túžba mojich 
detí. Poznáte to, že túžbam treba určité veci podriadiť a nedovoliť 

ich rozbitie alebo zabudnutie. Vtedy môžeme mať z dobrých roz-
hodnutí úžitok a radosť.

Jozua tieto slová „...ale ja a môj dom budeme slúžiť Hospodi-
novi“ hovoril Izraelitom, keď si neboli celkom istí, že chcú slúžiť 
Hospodinovi a ísť za ním celým srdcom, a Jozua to tiež videl. Na-
priek tomu, že Izraeliti boli očitými svedkami mnohých zázrakov 
a prejavov Božej priazne, ich srdcia boli zasiahnuté žiadosťami 
mať aj to, čo mali tí ostatní, a nezáležalo im na tom, že to je proti 
ich Bohu. Nerozumeli, že ich to môže zničiť a úplne oddeliť od 
ich Záchrancu a Pomocníka Hospodina.  Veľmi sa teším, že na 
konferencii budeme môcť spoločne vyhlásiť,  že my a naše rodiny 
patríme živému Bohu. Verím, že Duch Svätý prinesie medzi nás 
vysvetlenie, čo to všetko znamená v praktickom živote a v rôz-
nych okolnostiach. 

 V rámci služby Aglow sme tento rok zažili veľa povzbudenia 
vo vlastných radoch. Tešíme sa, že náš Záchranca Ježiš vstupuje 
cez našu službu k hľadajúcim i odmietajúcim, k bezstarostným, 
ale aj k utrápeným. Ešte je čas milosti a tá je pre všetkých, bez 
rozdielu.

Želám vám to najlepšie!  A ešte niečo viac nad to najlepšie!  
Túžbu a vášeň byť v súlade s nebom.

S láskou a žehnaním Rút Krajčiová, 
prezidentka Aglow na Slovensku

Poznámka: Tohoročná konferencia Aglow s názvom „Ja a môj 
dom budeme slúžiť Hospodinovi“ sa koná v Poprade, v hoteli 
Satel v dňoch 10. – 12. októbra.

AGLOW – Združenie kresťanských žien už 17 rokov na Slovensku 
 vytvára mosty  usiluje o jednotu medzi kresťanmi v Duchu Svätom  pomáha niesť 
evanjelium  prináša nádej a uzdravenie, lásku a zmierenie  privádza bližšie k Pánovi 
Ježišovi  každoročne usporadúva slovenskú konferenciu v prorockom duchu 

„V horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi.“  Rimanom 12:11
„...veľký je zástup zvestovateliek víťazstva.“  Žalm 68:12

Aglow v preklade – žiara, vrúcnosť, je medzinárodné spoločenstvo žien, ktoré zahrnuje ženy zo všetkých kresťanských de-
nominácií na svete. Na všetkých kontinentoch existujú tisíce skupín Aglow, ktorých členkami sú kresťanky oddané Ježišovi 
Kristovi ako Spasiteľovi a Pánovi, ktoré chcú byť svetlom a soľou vo svojom okolí.
Aglow je služba pre teba ako ženu... práve takú, aká si. Možno máš otázky o duchovných veciach alebo ani nevieš, či Boh na-
ozaj existuje. Možno ako kresťanka túžiš viac rásť v tvojom vzťahu s Ježišom. Možno hľadáš príležitosti pre službu – praktické 
cesty, ako prinášať nádej Božej lásky iným a zlepšovať svet navôkol. Nech si ktokoľvek a kdekoľvek, Aglow ti má čo ponúknuť.

                          

                                  

                                  

                                  

Vyhlásenia mužov o AGLOW  

Prorocké slovo pre Slovensko
Toto slovo pre našu krajinu prijala sestra Teresa Lee Etter 

z USA a odovzdala ho na Regionálnej konferencii Aglow v Parti-
zánskom 14. 6. 2014: 

Nikdy ťa nenechám a neopustím, Slovensko, pripravím ťa pre 
ženícha ako krásnu nevestu. Ozdobím ťa pre tento čas. A prišiel 
tvoj čas, aby si vyrašila tak, ako sa otvára skrytý púčik, aby uká-
zal krásny kvet a sladkú vôňu mojej lásky. 

Ja som na teba nezabudol, moje milované Slovensko. Povsta-
nem a zasvietim nad tvojou krajinou, hovorí Pán. 

Naplníš svoje povolanie a predurčenie od dávnych čias, pre-
tože ťa držím vo svojej ruke a chránim. Môj milovaný ľud, moja 
milovaná nevesta, moja krajina. Môj ľud, Ja ťa pozdvihnem 
a dám svietiť môjmu svetlu nad tebou. Moja sláva bude zjavená 
nad tvojou krajinou, uvidíš, že sa to naplní.

Vnímam, že Boh vyzdvihne Slovensko v blízkej budúcnosti, 
a tak sa rozšíri povedomie o tom, čo Boh robí v strednej Európe. 

Slovensko sa stane povšimnutiahodným ako nikdy predtým.
Teresa Etter, Aglow Transformation Team

SLOVAKIA
i n t e r n a t i o n a l



Kresťanská ženská medzinárodná a medzidenominačná orga-
nizácia Aglow pod vedením Rút Krajčiovej sa mohla počas tohto 
leta aktívne zúčastniť na jednom z najväčších kresťanských festi-
valov na Slovensku – na Campfeste 2014. 

K nášmu zelenému altánku boli mnohé ženy pozývané osobne aj 
cez program Campfestu na poradenstvo a modlitby týkajúce sa von-
kajšej a vnútornej krásy ženy. Rozdávali sme pozvánky s otázkami typu 
Čo je krása? Koľko ťa stojí byť krásnou? Vieš, aká je tvoja hodnota? 
Máš  osobnú  skúsenosť  s  komplexom menejcennosti?  Poznáš  od-
mietnutie? Čo je láska? Komu odovzdať svoje srdce?  S tými, ktoré 
prišli, sme hovorili o ich zápasoch, hľadaní a našej identite v Bohu. 

Náš „altánok“ stál na zvláštnom mieste, medzi Poradenským 
centrom a katolíckym spoločenstvom. Cítili sme mocnú prítom-
nosť Ducha Svätého pri modlitbách za okoloidúcich. Pod bal-
dachýnmi altánku sme mali krásne pohodlné miesta na sedenie, 
zopár stoličiek, koberčeky, vankúše... propagačné materiály – ča-
sopisy, tašky s logom Aglow, ale aj náhrdelníky  a náušnice vytvo-
rené jednou našou sestrou. Celé toto estetické prostredie pripra-

vili Jarka a Adelka – začo im patrí uznanie a vďaka. Osobnú službu 
spojenú s poradenstvom poskytovali sestry – Rút Krajčiová, Tonka 
Kuševová a Danka Stupáková. Nablízku im na pomoci boli aj Sláv-
ka Jankurová, Majka Knutová a Martinka Ostricová, ale aj brat 
Jaroslav Kušev. Prekvapivo a milo sa o poradenstvo uchádzali aj 
muži. Boli sme veľmi poctené prítomnosťou brata pastora Jaro-
slava. Bol pre nás oporou a veľkou pomocou.

Altánok navštívili mladšie i staršie ženy, dve sestričky prijali Pána 
Ježiša Krista ako svojho osobného Spasiteľa. Modlili sme sa za uzdra-
venie zranení, vzťahy, zahojenie bolestných spomienok... nové vízie... 
a Pán Boh konal nielen v srdciach týchto žien, ale aj našich.

Nielen ja, ale aj  celý náš tím a okoloidúci sme videli zázrač-
nú, dokonalú Božiu ochranu nášho altánku. Bol to zvláštny čas 
Božej priazne, lebo náš stánok vydržal aj napriek veľkému dažďu 
– prietrži mračien, ktorá ochromila celý priebeh Campfestu. Náš 
stánok bol uchránený od prívalov vody aj vetra a hneď po búrke 
sme mohli pokračovať v službe. Silný lejak nám síce zmáčal stan, 
v ktorom niektoré z n ás spali, ale vďaka pohostinnosti rodiny sestry 
Marekovej sme mohli spať v teple, suchu a posteli.

Naša vďaka patrí nášmu Pánovi za vedenie, zvláštnu ochranu 
a jeho priznanie sa k svojim milovaným dcéram.                    

–mo–
(Ďalšie fotografie z akcie nájdete na www.aglow.sk)

Aglow na Slovensku sa raduje s anjelmi nad tým, ako Duch Svä-
tý navštevuje svoj ľud a krajinu. 

V júni dve sestry, misionárky a pracovníčky Transformačné-
ho tímu Aglow z USA, Teresa Etter z Kalifornie a Jill Torgerson 
s Minnesoty, nás prišli povzbudiť a zdieľať s nami Kristovu lásku. 

Slúžili na regionálnej konferencii Aglow v Partizánskom, kto-
rá sa uskutočnila 14. júna a hlavnou témou bola LÁSKA verzus 
STRACH. Na konferencii sa zúčastnilo okolo 120 žien. Mnohé pri-
jali slovo od Pána, boli vyslobodené zo strachu, zažili krst láskou, 
ktorá bola vyliata prostredníctvom Ducha Svätého na prítomných. 
Bol to úžasný deň plný chvál, spevu, tanca a radosti pred Kráľom 
kráľov a Pánom pánov. 

Počas dvojtýždňovej návštevy Jill, Teresa, Rút a ďalšie sestry 
z Aglow slúžili v dvoch rómskych dedinách pri Vranove – deťom, 
ženám i mužom, v ženskej väznici v Levoči, na niekoľkých seminá-
roch a v Bratislave na festivale „Milujem svoje mesto“.

Ako sme cestovali po Slovensku, žehnali sme mestá a dediny, 
tú krásnu krajinu, ktorú nám Boh daroval. Raz sme stretli jednu 
osamotenú ženu na lavičke v parku, ktorá akoby práve čakala na 
modlitbu s nami. Stačilo sa opýtať: Chceš, aby sme sa s Tebou 
modlili? A ona len prikývla.

Naše sestry z USA obdivovali krásu Slovenska, prírodu aj histo-
rické pamiatky, ale najlepšie zo všetkého boli stretnutia s ľuďmi. 

Všetky sme zažili, že Kristova láska nás spája a hľadá každého 
človeka. 

–kraj–
(Ďalšie fotografie z akcie nájdete na www.aglow.sk)

Pozri, čo Pán koná po celej krajine
mIsIjná Cesta Po slovensku so sestramI jIll a teresou 

Krásna zvonku, krásna zvnútra
AGLOW nA CAMPfeSte 31. 7. – 3. 8. 2014

                                  



„Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca; 
ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. Potom už nikto 
nebude viac poučovať blížneho ani svojho brata: Poznajte Hos-
podina! Lebo všetci ma budú poznať, od najmenšieho až po naj- 
väčšieho – znie výrok Hospodinov – lebo im odpustím ich viny 
a na ich hriech si už nespomeniem.“  Jeremiáš 31:33-34

Ženy Aglow už 5 rokov pravidelne navštevujú ženské väznice 
v Nitre a v Levoči. Od septembra 2014 budú slúžiť duchovným 
poradenstvom a modlitbami aj v Justičnom paláci v Bratislave, 
na oddelení pre odsúdené ženy. Ponúkame vám dve správy zo 
služby sestier Aglow v nápravno-výchovnom zariadení v Levoči.

15. 6. 2014

Prežili sme opäť vzácny čas, špeciálny aj prítomnosťou sestier 
Jill a Teresy, misionárok Aglow z USA. Počet väzenkýň, ktoré mohli 
prísť do hangára, narušila inaugurácia p. prezidenta. Ženy už od 
rána čakali na vyhlásenie amnestie. Ak som dobre rátala, tak ich 
prišlo 14. Vďaka Pánovi za ne. Prišli smutné a utrápené. Po chvíli 
sme zistili, že pri zamrežovanom okne, ktoré bolo otvorené do 
hangáru, sa tlačili ďalšie ženy a počúvali.

Začali sme slovom, že tú najlepšiu amnestiu – milosť ponúka 
Pán Ježiš. Nasledovali radostné chvály. Počas chvál bolo vidieť 
na tvárach žien radosť od Pána Ježiša. Potom slúžili misionárky 
Jill a Teresa. Teresa mala slovo O stratenom synovi. Bolo to zro-
zumiteľné a praktické slovo pre ženy. Jill rozprávala svedectvo 
z vlastného života. Osobné svedectvo sa dotklo mnohých žien 
– plakali. Napokon sa im prihovorila sestra Rút, ktorá povzbu-
dzovala ženy, aby odovzdali svoje životy Pánovi a vyhnali tmu 
– diabla zo svojich životov...

Keď sme sa rozdelili do skupiniek a modlili modlitbu spasenia, 
prihovárali sme za potreby týchto žien, povzbudzovali sme ich 
k praktickému životu s Pánom... Sestra Rút ich opäť povzbudzova-
la, aby čítali Božie Slovo aj spolu v skupinkách, modlili sa...

Ukončili sme radostnou chválou Živý je Pán. Ženy odchádzali 
povzbudené Božím slovom, modlitbami... Videli sme, ako Pán ko-
nal a ešte bude konať v ich životoch veľké veci. Rút sa rozprávala 
a modlila aj s p. pedagogičkou, ktorá tam bola po celý čas. Vnímali 

sme, že ju niečo trápi. Modlili sme sa aj za ňu a Pán konal! Pove-
dala, že to, čo počúvala počas nášho vstupu, práve potrebovala 
počuť. Pán sa jej dotkol. Vďaka Mu za to. 

Ozvučenie fungovalo, vďaka Pánovi.
Prekladateľka Martinka s Božou pomocou zvládala preklad 

sestier z USA výborne, dokonca aj svoje svedectvo – samú seba 
– prekladala. 

10. 8. 2014

V nedeľu prišlo 12 dievčat. Prežili sme spolu vzácny čas poko-
ja. Ženy boli vnímavé na Božie Slovo. Mnohé boli otvorené, a tak 
sme sa mohli spolu rozprávať o našom Pánovi a o živote s Ním. 
Jedna z nich – Michaela si číta Božie Slovo – dokonca aj Starú 
zmluvu. Dosvedčila to aj jej predošlá spolubývajúca, väzenkyňa 
Lenka. Vďaka Pánovi! Verím, že týmto povzbudí k čítaniu Božie-
ho Slova aj ďalšie ženy. Michaela nám vyznala, že nevie odpustiť 
sama sebe to, čo urobila, ako to sama povedala – ublížila niekomu 
na tele aj duši, a tá osoba ju dokonca prosila o pomoc. Stále sa 
jej to vracia v mysli. Modlili sme sa za ňu. Aj pri modlitbách boli 
všetky ženy v bázni a tichosti. Pýtali sa aj na naše sestry z Ameriky, 
s ktorými sa stretli pri predchádzajúcom vstupe v júni. 

Keď sme šli autom do Levoče, pred nami šiel kombajn. Hľadiac 
naň duchovným pohľadom sme sa potešili, že je to symbol du-
chovnej žatvy!

Evanjelium podľa Jána, 4:35
 „Či  sami nevravíte,  že ešte  štyri mesiace, a príde  žatva? Aj-

hľa, hovorím vám, pozdvihnite oči a hľaďte na polia, že sa zabeleli 
k žatve. Žnec už dostáva mzdu a zbiera úrodu pre večný život, aby 
sa rozsievač i žnec spolu radovali. V tomto je totiž pravdivé slovo, 
že iný rozsieva a iný žne. Ja som vás poslal žať, kde ste nepracova-
li; iní pracovali, a vy ste vstúpili do ich práce.“

Vďaka Bohu Otcu, Pánovi Ježišovi a Duchu Svätému za všetko, 
čo konal v tejto službe.Ďakujeme všetkým modlitebníkom/modli-
tebníčkam za každú modlitbu. 

Ak by si sa chcel/a pripojiť k modlitebníkom za túto službu a do-
stávať e-mailom aktuálne prosby o modlitby a spätnú väzbu po služ-
be vo väzniciach – pošli svoju žiadosť na e-mail: kizmik@gmail.com

Slávka Jankurová 
(Krátené, celý článok nájdete na www.aglow.sk)

Pravda vás vyslobodí!
O SLužbe SeStier AGLOW V ženSKýCH VäZniCiACH

                                  

Majáky a Svetielka Aglow  
 bernolákovo: Agi Feketeová, mobil: 0904558057
  mail: agnesafeketeova@gmail.com 

...Základom našej služby v Aglow je služba ženám vo väznici 
v Nitre. Popri väzenkyniach svedčíme aj dozorcom, pedagógom 
a vedeniu väznice. Na tejto službe sa zúčastňujeme od začiatku, 
pravidelne, a hoci niektoré sestry sa vymenili, táto služba sa stala 
súčasťou duchovnej práce celého nášho spoločenstva...

Čo nám dáva služba v Aglow?
Predovšetkým veľa požehnania, možnosť ďalšieho duchovné-

ho rastu, mnoho nových kontaktov a možností služby pre Pána 
a často tiež otvorené dvere, ktoré by sa bez pôsobenia Aglow na 
Slovensku určite neotvorili....

Agi Fekete

 bratIslava:   Mária Kunčáková, mobil: 0904579636
  mail: kuncakova@gmail. com  
V období pred konferenciou v Poprade sme boli sústredené na 

modlitebnú, ale aj na praktickú prípravu konferencie. Pripravovali 
sme vybavenie javiska, nacvičovali tanec pre Kráľa, pripravovali 
sestry na slávnostné otvorenie konferencie so zástavami... 

Seminár o princípoch duchovného boja, za ktorým stáli všetky 
sestry z našej skupinky, a pripravovali ho Mária Kunčáková a Mar-
cela Podhoranská, si tiež vyžadoval veľa pozornosti a času. 

Na stretnutia prinášame to, čím nás Pán obdaroval. Svedec-
tvá, prorocké videnia, výklady snov, ktoré dáva Boh, radosť, ktorá 

sa prejavuje spevom pre Kráľa aj tancom, výtvarnou tvorbou aj 
predmetmi úžitkového umenia. 

Stáva sa, že na stretnutiach máme aj bratov, čo nás vždy poteší. 
Aj keď Mirko Almaši vedie chvály, aj keď sa na nás príde pozrieť 
niektorý z poradcov, aj keď niekto príde so svojou manželkou, ale-
bo keď k nám prehovorí nejaký brat. Rovnako sa tešíme, keď príde 
Dušan, ktorý, kým neprijal spasenie od Pána Ježiša, ani nevedel, 
že aj keď na zemi nemá strechu nad hlavou, ani otca, v nebesiach 
má aj Otca, aj domov a môže si byť istý, že je milovaný.             

Mária Kunčáková
 
 humennÉ:  Antónia Kuševová, mobil: 0911349572  

 mail: tkusev@gmail.com 
  Mária Chrabačková, mobil: 0915584162 

 mail: chmariach@azet.sk

Čo sa týka našich aktivít, zo začiatku sme robili pravidelné ve-
rejné stretnutia na rôznych miestach. Na stretnutia sme pozývali 
ženy z nášho okolia, ktoré poznáme. Náplňou týchto stretnutí boli 
modlitby, krátke zdieľanie sa z Biblie, spoločné rozhovory, modlit-
by za rôzne potreby žien i malé pohostenie. Ovocie týchto stretnutí 
ešte teraz hmatateľne nevidieť, ale veríme, že postupne dozrieva. 
Minulý rok sme mali zaujímavé stretnutie s rómskymi ženami v blízkej 
osade. Prišli ženy veriace i neveriace. Zazneli povzbudivé svedectvá 
o moci Pána Ježiša v ich životoch, oslobodenie od alkoholu, gambler-
stva, smilstva, svedectvá o uzdravení a podobne...

...Chceli by sme, aby sa viac žien z nášho mesta zmierilo s Bohom a za-
žilo stretnutie s Pánom Ježišom a Svätým Duchom, ktorý Jediný môže 
dať novú nádej do života na tejto zemi i večný život.           Erika Čajbiková



 MArtin a VrÚtKY:  Darina Matisová, mobil: 0908217149 
  mail: darinka.matisova@gmail.com 
„Poďme prosiť Hospodina o priazeň a hľadať Hospodina mocností. 

Pôjdem aj ja!...  Chceme ísť  s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh.“   
Zachariáš 8, 21.24b

Aglow nás inšpiruje k službe, buduje a poskytuje nové podnety na 
modlitby – za misiu v Izraeli a v duchu prorockej vízie za 7 vrchov miest 
Slovenska. Pán s nami koná a privádza nás k novým veciam. 

Pred šiestimi rokmi, na pôdu, ktorú pripravili naddenominačné 
stretnutia Aglow, padlo semienko služby brata Šaňka Barkóciho, a tak 
sa pri nás začalo napĺňať citované slovo proroka Zachariáša, že obyva-
telia jedného mesta pôjdu do druhého, aby hľadali, poznávali a plnili 
Pánovu vôľu. A tak sa zrodili stretnutia chvál, svedectiev, zvesti evan-
jelia, modlitieb za mesto. Konajú sa poslednú sobotu v mesiaci na 
Hostihore v internáte Lekárskej fakulty. Prichádzajú známi aj neznámi, 
hladní po živom Bohu...

 Na regionálnom stretnutí Aglow v Partizánskom prišla misionárka  
Teresa Lee Etter aj s pomenovaním tohto aktuálneho javu v Aglow 
a v kresťanstve vôbec. Nazývajú to KRUHOVÉ STRETNUTIA CIRKVÍ..., čo 
znamená prekonávať stagnáciu v uzavretosti, vyjsť z nej von... prijímať sa. 

...a tam niekde čakajú tie skryté poklady sŕdc, ktorých sme my  
hľadačmi...                                                            Darina a Peter Matisovci

 novÉ mesto naD váhom:  Vierka Fándliová, mobil: 0949748377  
 mail: v.fandliova@gmail.com 

„Takto  hovorí  Hospodin:  Ak  sa  obrátiš  ku  mne,  navrátim  ťa 
k  sebe,  budeš  stáť  predo mnou,  ak budeš oddeľovať  vzácne od 
bezcenného, budeš akoby mojimi ústami.“ Jer 15:19 

Od začiatku roka 2014 sa stretávame raz do týždňa – vždy v pia-
tok, pri štúdiu Biblie. Modlíme sa a očakávame na príležitosti, ako 
byť užitočné v našom okolí. Verejné stretnutia poriadame často so 
sestrami z Piešťan, ale aj so skupinkou z Bernolákova. Koncom roka 
2013 nám slúžila Rút Krajčiová, prezidentka AGLOW na Slovensku, 
témou Biblické ženy. Slovo veľmi aktuálne aj pre dnešné ženy! 

V našom regióne pred 100 rokmi pôsobili verné Božie služob-
níčky – sestry Royové. Vplyv týchto krásnych, skromných a odváž-
nych žien vo svojom príhovore v staroturianskom Dome bielych 
hláv zdôraznila sestra Rút, prezidentka Aglow,  lebo takéto odváž-
ne ženy potrebuje naša krajina aj teraz. 

Očakávame Božie vedenie aj do budúcich dní...
Viera Fandliová

 PartIZánske: Mária Wiesnerová, mobil: 0903391877  
  mail: mariawiesnerova@gmail.com

 PieŠŤAnY: Janka Gábrišová, mobil: 0905351092   
 mail: jankam778@gmail.com 

Svetielko Aglow tu pracuje 6 rokov. Najužšie jadro našej malej 
skupinky tvorí Janka Gábrisová, Mária Vašková a Libuška Dobro-
vodská. Každá sme z rozdielnej cirkvi a mnohokrát sme sa neve-
deli dohodnúť, ale na budovanie Božieho kráľovstva máme vieru 
a prijali sme, že máme spoločne pracovať na Božej vinici: „Lebo 
slovo kríža je tým,  ktorí hynú bláznovstvom, ale nám, ktorí dosa-
hujeme spasenie, je mocou Božou.“ (1.Korinťanom 1:18)   

Máme spoločné ciele. Naším Majstrom je Pán Ježiš, od Neho 
sa neustále chceme učiť, pretože „…evanjelium kráľovstva bude 
hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom a vtedy 
príde koniec…“ (Matúš  24:14)       

Ježiš je Boží Syn, vie o nás a vie aj o tebe. Rozumie ti. Vidí, keď 
máš núdzu, starosti, strach, keď si smutná a nepochopená. Ježiš 
je tu aj pre teba. Dáš sa mu nájsť?                             

Janka Gábrisová

 PoPraD: Anna Petrová, mobil: 0903881216 
 mail: kizmik@gmail.com 

„Tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na 
krídlach ako orly, bežia a neomdlievajú, chodia a neustávajú.“ Izaiáš 40:30

Slová proroka Izaiáša prijala skupinka Aglow v Poprade pre rok 
2014. Vnímame, že Pán vypočul naše štvorročné modlitby a Jeho 
slovo začína otriasať hradbami, ktoré oddeľujú jednotlivé denomi-
nácie. Smäd po živom Bohu už privádza niektorých priamo k pra-
meňu,  ktorým je Pán Ježiš Kristus. 

„O všetci smädní poďte k vode...“ Izaiáš 55:1
Naša práca  je zameraná predovšetkým na službu v levočskej 

väznici. Niektorí v úlohe modlitebníkov pripravujú cestu pre prácu 
Ducha Svätého priamo za bránami väznice a ďalšie sestry slúžia. 

Vstup do väznice je realizovaný v dvojmesačných intervaloch 
a je požehnaním pre obe strany.

„Lebo telo nie je jeden úd, ale mnoho údov.“  1Kor 12:14
Pridajme svoje obdarovania do spolupráce s obdarovaniami ľudí 

okolo seba. Nech nás spoločne Jeho duch používa na svoju slávu.
Anka Petrová

 VrAnOV nAD tOPĽOu: Danka Stupáková, mobil: 0908637738
 mail: kulichovaviera@gmail.com  

 „Jasaj, neplodná, ktorá nerodila, prepukni v plesanie, vykríkni, 
hoci si netrpela bolesti, lebo má viac synov, ako vydatá, vraví Hos-
podin. Rozširuj miesto pre svoj stan, rozprestri koberce, svojho ne-
šetri, predlžuj svoje laná a upevni svoje stanové kolíky.“  Iz 54:1-2

Tieto slová nám dal Pán na začiatku našej práce Aglow vo Vrano-
ve. Máme veľké očakávanie, že príde prebudenie do nášho mesta. 
Prácu AGLOW sme začali z Božej milosti na jeseň v roku 2007. Schá-
dzame sa raz mesačne v MC-Slniečko. Vidíme, ako pomaly padajú 
bašty cirkevníctva. Stretávajú sa tu ženy zo všetkých denominácií 
v meste. Modlíme sa, aby prišiel hlad po Božom slove a na uliciach 
nášho mesta povstala Božia armáda. 

Veľmi sme požehnané cez službu rómskym ženám. S nadšením 
prichádzajú na naše stretnutia načerpať zo živých vôd. Najviac ich 
potešia svedectvá o tom, čo robí živý Ježiš v ľudských životoch. 

Veríme, že naša služba prináša ovocie, že kolíky stanu rozši-
rujeme. Tak aj cez službu Aglow sejeme, polievame a vnímame, 
že čas žatvy je tu. Boh nech zmocní svojich pracovníkov mocou 
Ducha Svätého do diela, ktoré pre nás pripravil. 

Daniela Stupáková

Združenie žien Aglow v Sr zastupuje: Rút Krajčiová, prezidentka
Adresa: Budatínska 47, 851 06 Bratislava 
Kontakty: Tel.: 02 63827897  Mob.: 0910 943994  mail: aglow @zoznam.sk  web: www.aglow.sk 
Pozývame Vás tiež, aby ste sa svojimi ohlasmi, návrhmi a príspevkami pripojili k veľkej rodine Aglow na facebooku: Aglow Interna-
tional Slovakia
Milí naši darcovia, verné spoluslužobníčky a sympatizantky, ďakujeme Vám za Vaše finančné dary, ktorými ste ochotne prispeli 
na podporu práce neziskovej organizácie Aglow. 
Vašimi dobrovoľnými darmi a 2 % z dane môžete podporiť službu Aglow v ženských väzniciach, misiu na Slovensku i na Balkáne, 
premietanie filmu Mária Magdaléna a iné evanjelizačné a duchovné aktivity združenia. 
Nech Pán požehná Vaše rodiny, Vaše vychádzanie i vchádzanie.  

Vaše dary môžete poukázať na číslo účtu Občianskeho združenia Aglow: Vub 1585434457/0200
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(Krátené, úplné príspevky z Majákov a Svetielok nájdete na  
www.aglow.sk)


