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Informačnýlist
Január 2015

Cirkev bratská Bratislava
Cukrová 4

SPOLOČNÉ STRETNUTIA 
Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.
11. 1.  Čo robí Boba Číčelová, keď nestíha....?  Božena Číčelová

18. 1.  Priateľstvo  Ondrej Lupták 

25. 1.  Dá sa chytiť život za správny koniec,  Milotka 
   ak žena príde o manžela?  Slančíková  
    

 Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.  

  4. 1.  Kristus podľa Matúša  Josef Sýkora 
   Novomesačné bohoslužby  
   s Večerou Pánovou

11. 1.  Evanjelium v meste: Barnabášov učeň  Marek Markuš 

18. 1.  Robia šaty človeka?  
   Príbeh Jozefa a jeho premeny  Josef Sýkora 

25. 1.  Daj sa mi napiť 
   Ekumenická bohoslužba  Ján Henžel

  1. 2.  Za všetkým hľadaj ženu  Josef Sýkora 
   Novomesačné bohoslužby  
   s Večerou Pánovou 
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Nedeľné bohoslužby Sv. Jur o 10.00 hod.
Bohoslužby sa konajú v budove AI Nova na Prostrednej ulici 47/A.

Kontakt: Milan Mitana, 0903 776 563, mmitana83@gmail.com 

Aktuálne informácie a nahrávky kázní sú na: www.cbsvatyjur.sk

Nedeľné duchovné stíšenia v Betánii o 10.00 hod.
Betánia Bratislava, Partizánska 6

  4. 1.   Vladislav Jurčo

11. 1.   Juraj Kušnierik

18. 1.   Blaženka Betková a Kamila Zajíčková

25. 1.   Drahuška a Igor Ferenčíkovci

V prípade, že sa z nejakej príčiny nemôžete v danú nedeľu dostaviť a nie 
je už možnosť zabezpečiť službu náhradníkom, prosím, aby ste Vašu ne-
účasť oznámili službu konajúcej sestre v Betánii na č. tel. 02/54434656 
v nedeľu ráno, aby mohla organizačne zabezpečiť náhradný program.

Ak má niekto záujem zapojiť sa do tejto dobrovoľníckej služby,  
je vítaný! 

Ďakujeme.

Kontakt: Božena Číčelová, 0903 916867, 02/5296 3940 

Integrované bohoslužby v Betánii Senec  
o 18.00 hod.
11. 1.  Zničenie Sodomy a Gomory 

Kontakt: Lenka Borošová, 0905 569 452, lenka.bobo@gmail.com
   Miro Krupa, 02/4497 1896, betase@stonline.sk
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Biblické hodiny v stredu o 18.45 hod. 
Biblický výklad proroka Ezechiela pokračuje v januári od 21. 1. 2015.

Muž, ktorý búral múry: Posolstvo proroka Ezechiela pre dnešnú dobu

21. 1.  Akú máme nádej? Ezech 20 a 21  Josef Sýkora

28. 1.  Hľadá sa človek do trhliny Ez 22  Daniel Pastirčák 

Biblická hodina pre ženy 
Stretnutia žien pri štúdiu Biblie budú pokračovať aj v roku 2015. 

Prvýkrát sa v novom roku stretneme v utorok 13. 1. 2015 o 18.00 hod. 
Základom nášho premýšľania o viere, poznaní a pomazaní bude text  
z 1Jána 2:18–27.

Srdečne vás pozývame. 

Kontakt: Drahomíra Ferenčíková, 0907 048 095
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PRAVIDELNÉ STRETÁVANIA
Predškolská besiedka
Tri až šesťročné deti sa stretávajú každú nedeľu, okrem prvej nedele  
v mesiaci, o 10.00 hod. počas bohoslužieb na „detských bohoslužbách“ 
– nedeľnej besiedke. Spolu spievame, modlíme sa, počúvame biblické 
príbehy.

Kontakt: Marta Machajdíková, 0915 446 507 
   marta.machajdikova@gmail.com

Klub Slniečko pre malé deti a ich mamičky
Stretnutia najmenších detí a ich mamičiek či oteckov alebo starých ro-
dičov v Klube Slniečko pokračujú od 8. 1. 2015 každý štvrtok v čase od 
9.00 do 12.00 hod. Vítaní sú všetci, ktorí majú záujem o nové podnety 
pre svoje dieťa a o stretnutie s inými ľuďmi. 

Aktuálne informácie nájdete na www.cbba.sk/aktivity/klub-slniecko

Kontakt: Dagmar Danelová, 0903 967 411 
   dagmar.danelova@gmail.com

Školská besiedka
Stretnutia pre deti 1.–5. ročníka ZŠ sú na 2. poschodí v zelenej miest-
nosti vždy v nedeľu o 10.00 hod. okrem prvej nedele v mesiaci. 

25. 1. 2014 školská besiedka vzhľadom na ekumenické bohoslužby 
nebude. 

Kontakt: Mária Machajdíková, maria.machajdik@gmail.com

Kvapôčky
Bližšie informácie: www.kvapocky.cbba.sk

Kontakt: Michal Ferák, kvapocky@cbba.sk
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Mráčiky
Bližšie informácie: www.mraciky.cbba.sk.

Kontakt: Hana Kerekrétyová, 0915 587 792, mraciky@cbba.sk

Mladší dorast
Klub pre deti vo veku 11–15 rokov pokračuje stretnutiami každú stre-
du od 16.00 do 18.00 hod. na Cukrovej 4.

Stretnutia mladých
Diskusný večer Naboso v januári nebude, pokračujeme vo februári  
v tradičnom termíne – prvý štvrtok v mesiaci, čiže 5. 2. 2015.

Mladých z Cukrovej a ich priateľov pozývame na večeru vo štvrtok  
15. 1. o 18.30 hod. v jedálni na Cukrovej. 

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Oznamy o našich akciách nájdete na www.mladi.cbba.sk, alebo vám ich 
môžeme posielať na mail.

Kontakt: Veronika Roháčková, v.rohackova@gmail.com 
    www.mladi.cbba.sk 
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Stretnutia pri speve duchovných piesní
Stretnutia pri speve duchovných piesní sú zvyčajne v pondelok o 18.45 
hod.  Vítaní sú všetci, ktorí majú radi duchovné piesne a spev. 

V januári máme viacero mimoriadnych príležitostí spievať, uvádzame 
preto presné termíny stretnutí:

•  V utorok 6. 1. o 15.00 hod. budeme spievať na Novoročnom koncer- 
  te bratislavských spevokolov, ktorý sa koná v evanjelickom kostole 
  na Strečnianskej ul. v Petržalke. 
  Nácvik bude o 14.14 hod. priamo v kostole. Po skončení bude krát- 
  ky spoločný nácvik s ostatnými spevokolmi na ďalšie pripravované  
  akcie.

•  Pondelok 12. 1. o 18.45 hod. – pravidelné pondelkové stretnutie,  
  na ktorom bude nácvik na pripravované akcie. Účasť veľmi vítaná.

•  V nedeľu 18. 1. o 18.00 hod. budeme spievať spoločne s inými na  
  záver Aliančného modlitebného týždňa v kostole na Legionárskej.  
  Nácvik bude o 17.00 hod. priamo v kostole. Po skončení bude krátky  
  spoločný nácvik na 25. 1.

•  Pondelok 19. 1. o 18.45 hod. – pravidelné pondelkové stretnutie, 
  na ktorom bude nácvik na ekumenické bohoslužby. 
  Účasť veľmi vítaná.

•  V nedeľu 25. 1. o 10.00 hod. budú v našej modlitebni Ekumenické 
  bohoslužby za účasti najvyšších predstaviteľov cirkví vysielané  
  v priamom prenose televízie RTVS, na ktorých poslúžime spevom.  
  Generálka pre televíziu bude v sobotu 24. 1. o 15.00 hod., v nedeľu  
  pred bohoslužbami nácvik o 8.45 hod.

•  Pondelok 26. 1. o 18.45 hod. – „novoročné“ stretnutie pri piesňach  
  a fotkách z uplynulého roka.

Na všetky stretnutia pozývame všetkých, ktorí majú záujem pripojiť sa, 
ste srdečne vítaní!

Kontakt: Dagmar Danelová, 0903 967 411 
   dagmar.danelova@gmail.com



7

Január 2015 Informačný list – Cukrová 4

STARŠOVSTVO ZBORU
Informácie zo zasadania staršovstva zboru
Staršovstvo zboru (SZ) sa stretlo na pravidelnom stretnutí 15. 12. 
2014. Venovali sme sa predovšetkým týmto oblastiam:

•  Hospodárenie zboru je vyrovnané, všetky faktúry spojené s prestav- 
  bou 2. poschodia sú uhradené. Okrem 2. poschodia sa tiež vymenil 
  zámok na vchodových dverách. 

•  Upratovanie zboru – požiadavky zo strany vedenia zboru aj užíva- 
  teľov priestorov smerujú k väčšej flexibilite.

•  Kancelária zboru – došlo k zmene, od 1. decembra pracuje v kance- 
  lárii Alena Uhlíková. 

•  SZ odsúhlasilo úpravu platov a vianočné odmeny zamestnancom 
  zboru. 

•  Služby na najbližšie obdobie – odsúhlasili sme ďalšie témy kázní na 
   nastávajúce mesiace až do konca školského roka. 

•  SZ sa zoznámilo s obsahom vizitačnej správy a zobralo ju na vedo- 
  mie. 

•  SZ žiada, aby sa z bezpečnostných dôvodov nevyužívali technické  
  priestory jednotlivými aktivitami pri rôznych akciách a hrách. 

•  SZ sa rozhodlo hľadať potenciálnych vikárov pre posilnenie práce  
  v zbore. 

•  Informácia o novom zriaďovateľovi: Od 1. 1. 2015 prechádza zriaďo- 
  vateľstvo škôl na nové účelové zariadenie zriadené Zborom Cirkvi  
  bratskej v Bratislave s názvom „Združenie škôl C. S. Lewisa“. Je za- 
  registrované na Ministerstve kultúry SR a na Ministerstve školstva. 

•  V dňoch 29.–31. 12. 2014 bude mať kazateľ Josef Sýkora dovolen- 
  ku.

•  Výročné členské zhromaždenie sa bude konať v nedeľu 22. 3. 2015  
  o 15.00 hod.

•  Najbližšie stretnutie SZ bude 19. 1. 2015. 

Milena Uhlíková
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Vizitačná správa
V našej cirkvi je zaužívaný a Poriadkom CB stanovený inštitút s názvom 
„vizitácia“ – keď zbor navštívia dvaja kazatelia z iných miest, aby po 
zoznámení sa s daným zborom podali vedeniu zboru a cirkvi spätnú 
väzbu. V dňoch 2.-5. októbra sa uskutočnila vizitácia v našom zbore. Vy-
konali ju bratia Miroslav Moravský (člen Rady cirkvi bratskej, Kalinovo) 
a Štefan Evin (správca zboru v Leviciach a novozvolený predseda RCB). 
Po návšteve bratia svoje pozorovania spracovali do Správy o vizitácii,  
s ktorou sa v uplynulých týždňoch mohlo zoznámiť naše vedenie zboru. 
O výsledkoch vizitácie poskytneme bližšie informácie počas výročného 
členského zhromaždenia, ktoré sa bude konať 22. marca 2015, a tiež  
v tomto krátkom resumé.

Správa v úvode vyjadruje zámer, že vizitácia nie je audit a nemá priniesť 
definitívne výroky o zbore. Predkladá však staršovstvu a kazateľom zbo-
ru postrehy a názory, ktoré je užitočné vyhodnotiť a reflektovať.

Správa zhŕňa základné údaje o náročnom programe pri vykonaných 
návštevách a rozhovoroch. Vizitátori navštívili obe rodiny kazateľov, 
navštívili mladých manželov, rodinu s malými deťmi a manželov v star-
šom veku. Zúčastnili sa biblickej hodiny v stredu, navštívili stretnutie 
mladých v klube Naboso, navštívili Betániu Partizánska a obe školy 
v Petržalke. Uskutočnili rozhovory s tímami zodpovednými za aktivity 
zboru (Besiedka, Klub Slniečko, Mladší dorast, Mráčiky a Kvapôčky, Na-
boso a Pod stromom, nedeľné modlitebné stretnutia). V čase, keď boli  
k dispozícii na voľné rozhovory, sa stretli s dvoma členmi zboru. V sobo-
tu večer sa rozprávali so staršovstvom. V nedeľu dopoludnia Miroslav 
Moravský kázal na bohoslužbách vo Sv. Jure, Štefan Evin na bohosluž-
bách s Večerou Pánovou na Cukrovej. Poobede sa konalo samotné vizi-
tačné zhromaždenie, ktorého sa zúčastnilo pomerne málo ľudí, tesná 
nadpolovičná väčšina členov zboru (162 prítomných z 317 členov zbo-
ru).

Zo Správy, ktorá je prehľadne a dôkladne spracovaná a nesie sa v kon-
štruktívnom, prajnom duchu, vyberáme najmä z časti „Odporúčania 
pre zbor“ nasledovné:

• Spoločenstvo žije vo veľmi dynamickej atmosfére hlavného mesta,  
  mnohé aktvity sú tvorivé, majú vysokú až profesionálnu úroveň  
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  a zbor má potenciál oslovovať svoje okolie. Vizitátori konštatujú, že 
  veľká časť zboru je otvorená pre zmeny a pokladá hľadanie nových  
  ciest za nevyhnutné pre rast zboru. Všímajú si tiež, že v zbore exis- 
  tuje napätie medzi touto otvorenou časťou zboru a členmi, ktorí sú 
  opatrnejší voči novým formám. Odporúčajú vedeniu zboru, aby po- 
  ctivo hľadalo a rozlišovalo, čo je dôvodom rozdielnych názorov. 

• Zaznamenali veľkú vďačnosť za prácu kazateľov a povzbudzujú všet- 
  kých, ktorí vyučujú Božie slovo, aby sa sústredili na biblickú kristo- 
  lógiu. 

• Pre aktivity a projekty v zriaďovateľstve zboru odporúčajú obsadzo- 
  vať orgány dôveryhodnými rozmanitými ľuďmi tak, aby nevznikal  
  konflikt záujmov. 

• Ďalším odporúčaním vizitačnej správy je sústrediť sa viac na biblic- 
  kú ekleziológiu a tiež na formálnu stránku členstva v zbore, aby záu- 
  jem o zbor nebol len deklaratívny, ale efektívny, čo sa prejaví aj účas- 
  ťou na členských zhromaždeniach. Špeciálnou otázkou je členstvo  
  tých, ktorí žijú dlhodobo mimo zbor a nemôžu sa podielať na živote  
  zboru.

V prípade záujmu o celú vizitačnú správu, je možné kontaktovať kaza-
teľa alebo členov staršovstva a po dohovore nahliadnuť do vizitačnej 
správy v kancelárii zboru.
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MIMORIADNE STRETNUTIA

Aliančný modlitebný týždeň v Bratislave 
Evanjelická aliancia v Slovenskej republike vás pozýva k spoločným 
modlitbám od 11.–18. 1. 2015.

Milí bratia a sestry v Kristovi,

ďakujeme Bohu, že nás vedie k naplneniu prikázaní, ktoré nám dal, aby 
sme sa mohli radovať z Jeho požehnania a všetkých Jeho dobrodení.

Preto, aby sme žili a konali v súlade s Božou vôľou, potrebujeme ko-
munikovať s naším nebeským Otcom. Udalosti posledných rokov nás 
vedú k tomu, aby sme žili podľa toho, čo nám Boh hovorí v texte Lukáš 
21:36: „Bdejte teda každý čas a modlite sa, aby ste mohli ujsť všetké-
mu, čo sa má stať, a postaviť sa pred Syna človeka.“

Modlitba Pánova je dokonalým príkladom modlitby, ktorá zahŕňa všet-
ky naše túžby a potreby. Sme radi, že ju môžeme ponúknuť ako inšpirá-
ciu pre tohoročný týždeň modlitieb.

Dátum Čas Miesto Cirkev Otče náš, …

11. 1.
nedeľa 17.00 hod. Nám. SNP 4 Ref. kresťanská 

cirkev
... ktorý si 

v nebesiach

12. 1.
pondelok 19.00 hod. Sch. Trnavské-

ho 2
Ev cirkev a.v. 

(sobášna sieň)
Posväť sa 

meno Tvoje

13. 1.
utorok 19.00 hod. Pri Šajbách 1 Kresťanské 

zbory
Príď kráľovstvo 

Tvoje

14. 1.
streda 19.00 hod. Cukrová 4 Cirkev bratská Buď vôľa Tvoja

15. 1.
štvrtok 19.00 hod. Palisády 27 A Bratská jedno-

ta baptistov
Chlieb náš 

každodenný

16. 1.
piatok 19.00 hod. Cablkova 3 Cirkev adv. 

siedmeho dňa
Odpusť nám 

naše viny

17. 1.
sobota 19.00 hod. Panenská 10 Ev. cirkev 

metodistická
Neuveď nás do 

pokušenia

18. 1.
nedeľa 18.00 hod. Legionárska 2 Ev. cirkev a.v.  

(nový kostol) Zbav nás zlého
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Ekumenické bohoslužby 25. 1. na Cukrovej
V nedeľu 25. 1. 2015 o 10.00 hod. budú v našom kostole na Cukrovej 
ul. v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov Ekumenické boho-
služby za účasti najvyšších predstaviteľov cirkví. Bohoslužby sa budú 
vysielať v priamom prenose v televízii RTVS, prosíme preto, aby ste  
v túto nedeľu prišli na bohoslužby najneskôr o 9.45 hod. 

Ďakujeme.

ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
 1. 1.   Viera Ciesarová – 83

 5. 1.   Mária Ďuríková – 86

 9. 1.   Zlatica Banská – 84

21. 1.  Dagmar Valentová – 75

23. 1.  Mária Matejová – 90

30. 1.  Jiří Baše – 77

O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte 
Bohu svoje žiadosti. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude 
chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. 

Filipským 4:6–7
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POZVÁNKY
Novoročný koncert spevokolov
Srdečne pozývame na Novoročný koncert bratislavských spevokolov 
viacerých denominácií na tému V Ježišovom mene, ktorý sa uskutoční  
v utorok 6. 1. 2015 o 15.00 hod. v evanjelickom kostole na Strečnian-
skej ul. v Petržalke. Do programu sa zapoja aj speváci z nášho zboru.

Dagmar Danelová

Pozvanie pre deti
Scripture union Slovakia pozýva deti na polročný klub, ktorý sa usku-
toční v čase prázdnin dňa 2. februára. 

Ďalšie info nájdete na stránke www.scriptureunion.sk

Natália Luptáková

Pozvanie pre seniorov
Milí bratia a sestry, 

dovoľte, aby sme Vás srdečne pozvali na 12. ročník celoslovenského 
pobytu seniorov, ktorý sa uskutoční v hoteli Repiská v Demänovskej 
doline. 

Duchovná téma tohtoročného pobytu znie: „Kto si, Pane?“ Rada Cirkvi 
bratskej poverila zodpovedným organizátorom pobytu brata Dušana 
Kintlera. 

Spolu s bratom Kintlerom sa na organizácii spolupodieľa sestra Viera 
Mitaľová zo zboru Prešov, sestra Mária Porubská zo zboru Bardejov, 
brat Štefan Suchanský zo zboru Levice a Štefan Kušnír zo zboru Hrádek 
(ČR) a za Radu Cirkvi bratskej sestra Anna Andréová. 

Organizačný tím podporujú aj niekoľkí dobrovoľníci, ktorí sa zúčastnia 
pobytu. Prikladáme niekoľko dôležitých informácií o konaní pobytu. 

Termín konania: 20.–27. 6. 2015 
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Cena za pobyt: 160 € (8 dní/7 nocí s plnou penziou a wellness, cena za 
1 deň pobytu je 23 €) 

Prihlasovanie a zaplatenie zálohy 60 € do: 31. 1. 2015 

Kontaktné osoby: určení pracovníci miestnych zborov Viera Mitaľová: 
0905 972 578, Mária Porubská: 0910 178 290, Štefan Suchanský: 
0915 068 848, Dušan Kintler: 0910 453 823 a v Českej republike Šte-
fan Kušnír: +420 602 248 59 96. 

Hotel Wellness Repiská sa nachádza uprostred prírody Demänovskej 
doliny v Národnom parku Nízke Tatry a ponúka ubytovacie jednotky  
s vlastnou kúpeľňou, široký výber wellness a kúpeľných zariadení, 
reštauráciu, terasu, lobby bar a záhradu s grilom. Vo všetkých priesto-
roch môžete využívať bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet. 

Všetky izby v hoteli Wellness Repiská majú posedenie, satelitnú TV  
s plochou obrazovkou, telefón a vlastnú kúpeľňu so sprchovacím kútom 
a sušičom vlasov. Niektoré izby ponúkajú aj balkón. 

V hotelovej reštaurácii s letnou terasou si môžete vychutnať tradičné 
špeciality slovenskej kuchyne i jedlá medzinárodnej kuchyne. 

V cene pobytu je hotelové wellness centrum, kde je Vám k dispozícii 
bazén, vírivka a tri druhy sáun. 

Hostia môžu využívať bezplatné súkromné parkovisko na mieste, po-
žičovňu bicyklov a detské ihrisko. V okolí alebo na mieste sa môžete 
venovať rôznym aktivitám vrátane cyklistiky a pešej turistiky. 

Demänovská jaskyňa slobody je od hotela vzdialená 1,2 km, Demänov-
ská ľadová jaskyňa 3 km a rekreačné stredisko Jasná 7 km. 

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom konania pobytu sa s dôverou 
obráťte na brata Dušana Kintlera a neváhajte ho kontaktovať na tel. čís-
le 0910 453 823 alebo na emailovej adrese kintler.dusan@gmail.com. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami a prajeme Vám všetkým Božie požehna-
nie. S pozdravom za organizačný tím 

Jakub Kintler,
riaditeľ kancelárie Cirkvi bratskej 
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OZNAMY
Prenajmem izbu (42m2 ) s vybavenou kuchynkou a kúpeľňou. 

Tel. 0911 582 288
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Cirkev bratská Bratislava
Kaplnka

Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
Klub A4 v budove YMCA, Karpatská 2

 4. 1.  Čo nové prinesie „Nový rok“?  Daniel Pastirčák

11. 1.  Pamätaj že výkon a zisk sú sväté!  
 Z DEKALÓGU 4  Daniel Pastirčák

18. 1.  Začiatok začína tam kde koniec končí  
 – Krst Kristov  Jozef Sýkora

25. 1.  Obrátenie Pavla  Dušan Jaura

   1. 2.  Nebudeš brať vážne svet svojich rodičov!  
 Z DEKALÓGU 5  

Daniel Pastirčák
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Informačný list – Kontakty Január 2015

Informačný list vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Cukrová 4, Bratislava
Len pre vnútornú potrebu Zboru CB Bratislava.

Príspevky do februárového čísla posielajte do 26. 1. 2015
Neprešlo jazykovou úpravou.

Svoje peňažné príspevky môžete posielať na účty:
PREVÁDZKOVÝ ÚČET: 2665040073/1100 
FOND POMOCI: 2652040613/1100
INVESTIČNÝ ÚČET: 2665716029/1100 

KONTAKTY 

Zbor Cirkvi bratskej v Bratislave, Cukrová 4
www.cbba.sk

Pevná linka: 02/5296 4949

Správca zboru 
Josef Sýkora: 0910 168 587
sykora@cbba.sk

Správca zboru 
Daniel Pastirčák: 0948 362 827
daniel.pastircak@cbkaplnka.sk

Svoje peňažné príspevky môžete posielať na účet:
ÚČET ZBORU KAPLNKA: 2925894471/1100
VS 111 – Prevádzka a rozvojové projekty zboru CB Kaplnka
VS 222 – Fond pomoci zboru CB Kaplnka
VS 444 – Príprava a realizácia stavby Kaplnky

Kancelária zboru 
Alena Uhlíková: 02/5296 4949
cbba@cbba.sk
Správca zborového domu 
Ľubomír Melna: 0905 759 895
melna@cbba.sk

Zbor Cirkvi bratskej Kaplnka, Bratislava
www.cbba.sk


