
 

 

 

 

POVEZOVANJE                SKRB                  OZNANJEVANJE 

 

S skupnim delom v Sloveniji podpiramo svojo soseščino 
 

Misijonarsko potovanje v Bosno in Hercegovino 

Zelo smo veseli, da imamo ekipo osmih ljudi, ki se bodo od 2. 

do 7. oktobra odpravili na misijonarsko potovanje v Bosno in 

Hercegovino. Ekipa bo obiskala pastorje v Banja Luki, Jajcu, 

Sarajevu in Mostarju. Cilj tega potovanje je vzpodbuditi 

lokalne delavce, izgraditi medsebojne odnose po premoru 

zaradi Covida, izvedeti kakšne so možnosti za služenje na tem 

območju in kakšne so potrebe. Povezovanje s pastorji, ki 

delajo v teh težkih pogojih, je vedno dragoceno in 

spodbudno. Prosimo, molite za varno pot in da smo lahko na 

spodbudo vsem, s katerimi se srečamo.  

 

  
 

 

Črna Gora 

Boris in Urša – Podgorica, Črna Gora. 

Boris in Urša z družino sta nas obiskala 

čez poletje v Ljubljani. Veseli smo 

priložnosti, da sta bila tudi v studiu in 

posnela dve Borisovi avtorski pesmi v 

materinem jeziku. Čudovito je izgrajevati 

odnos in videti, da ko damo na razpolago 

svoje talente in veščine, pomagamo širiti 

Božje kraljestvo na različne načine. Veselimo se končnih rezultatov, 

kako bo Gospod vodil in pomagal dokončati ta projekt. Eno Borisovo 

pesem že prepevajo po hrvaških cerkvah. Čez poletje si je pastor Jovica 

vzel daljši odmor po 25-ih letih služenja in se za 3 mesece vrnil v rodni 

Novi Sad. Na ta način lahko Boris in Urša pomagata pri vodenju cerkve 

v tem času.   

Prosimo, molite: Za pomoč pri zbiranju več sredstev za ta par, ki dela v 

precej težkih razmerah – morda bi lahko prispevali 10-20 EUR na 

mesec? Vsak zvest prispevek je v pomoč. Molimo, da lahko zbereta več podpore; za modrost, ko Boris in Urša 

pomagata voditi lokalno cerkev in za uspeh pri tem glasbenem projektu.   

 
Misijonarsko potovanje z Mozaikom v Banja Luko, 

Jajce, Sarajevo in Mostar. 

 
Boris in Urša z družino 

Št. 4, september 2022 

Poiščite minimalno 5 oseb, ki bodo predani 

misijonarskemu potovanju na področje Balkana, 

kontaktirajte Mozaik in pomagali vam bomo organizirati 

življenje-spreminjajoče doživetje za vašo cerkev. 

 



Makedonija 
Pastorja Sašo in Renata – Kumanovo, Makedonija. Vesela novica 

– Sašova knjiga z naslovom Cerkvena zgodovina, ki jo je 

sponzorirala slovenska cerkev, je izdana v makedonskem jeziku in 

se sedaj prevaja še v angleščino. Naše študentke – pripravnice 

pomagajo pri lekturi. Upamo, da 

bo knjiga nekega dne prevedena 

tudi v slovenski jezik. Sašo se je 

povezal z biblijsko šolo v Maleziji in 

je preko video klica poučeval predmet Cerkvena zgodovina. To je bila čudovita 

priložnost, ko je lahko služil globalni cerkvi in delil svoj studenec znanja in 

modrosti z drugimi brati in sestrami v Božjem kraljestvu. Preko misijonarskih vezi 

sta se Sašo in Renata udeležila konference v Braziliji, kar jima je bilo na veliko 

spodbudo in osvežitev. Velik privilegij je, da smo lahko partnerji v njunem delu. 

Žal je zaradi smrti superintendenta Mirčeja in situacije s Covidom finančna 

podpora delavcev v Makedoniji upadla. Zato potrebujeta pri zbiranju dodatnih 

sredstev našo pomoč tudi Sašo in Renata. Prosimo, molite: Za mesto Kumanovo 

in severno Makedonijo ter za dodatno finančno podporo.  

 

Slovenija 

Lilijana Kerčmar – Ljutomer, Prekmurje in Vesela novica (oznanjevanje evangelija med otroki v Sloveniji). 

Liljana je s pomočjo naših študentk izvedla dva tabora za 

otroke v Prekmurju. Pri Veseli novici so čez poletje imeli 

čudovito priložnost pripraviti tabor tudi za ukrajinske 

otroke. Prijavilo se je preko 100 otrok, vendar so imeli 

prostora le za 60 otrok naenkrat, ostale so razporedili po 

drugih taborih. To je dalo ekipi Vesele novice čudovito 

priložnost, da podelijo evangelij s temi otroki in se 

povežejo s starši, ki so bil izjemno hvaležni za izkazano 

ljubezen in služenje. Prosimo, molite: Za delo z otroki v 

Sloveniji, kajti otroci so jutrišnji voditelji in moramo vlagati 

v njih.  

 

Podpora za Ukrajino – iskrena hvala vsem, ki ste donirali preko Mozaika za ukrajinsko 

begunsko krizo. Vsa zbrana sredstva so bila poslana – 66% poljski cerkvi in 34% madžarski 

cerkvi. Prejeli smo odgovor od naših bratov in sester iz Poljske in Madžarske, ki so bili 

spodbujeni z darovi, ki so jih prejeli iz Slovenije. Bilo jim je v veliko pomoč pri oskrbovanju 

beguncev in se tudi iskreno zahvaljujejo. Kot veste je begunska kriza trenutno mimo, 

hvaležni smo vsem, ki ste se odzvali. Prosimo, še naprej molite: Za konec sovražnosti na področju Ukrajine, za 

Božjo preskrbo in zaščito vseh Božjih otrok ter za odrešenje duš.   

 

 

 

 

 
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. 

 

 
Sašova knjiga Cerkvena zgodovina 

 
Bottom floor, which will act as the 

church sanatory Mar. 2022. 

 
Liljana z možem Alenom 

 
Pastorja Sašo in Renata s hčerkama 

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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