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Informačnýlist
Február 2015

Cirkev bratská Bratislava
Cukrová 4

SPOLOČNÉ STRETNUTIA 
Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.
  8. 2.   Vďačnosť – ako ju vnímaš?  Tor Lindbloom

15. 2.  „...dvom je lepšie, ako samému...“  Alena a Lukáš  
    Uhlíkovci 

22. 2.  Dá sa chytiť život za správny koniec,  
   ak žena stratí manžela?  M. Slančíková  
    

 Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.  

  1. 2.  Čo človek zaseje, to bude aj žať. Gen 37   Josef Sýkora  
   Novomesačné bohoslužby  
   s Večerou Pánovou

  8. 2.  Predchádza pád pýcha? Gen 40–45  Josef Sýkora

15. 2.  Videl som satana padať z neba ako blesk  Milan Číčel

22. 2.   Jan Valeš

  1. 3.  Byť či nebyť – sám?  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.

  1. 2.   Manželstvo I  Milan Mitana

  8. 2.   Manželstvo II  Milan Mitana 

15. 2.   O vďačnosti  Josef Sýkora 

22. 2.   Ako hľadať Boha  
   v našej zaneprázdnenosti  Daniel Laco 

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

  1. 2.  Hanka, Vlado a Ondrej Matejovci

  8. 2.   Milena a Jozef Uhlíkovci

15. 2.   Milada a Ján Komrskovci

22. 2.   Slávka Timčáková

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 
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Integrované bohoslužby v Betánii Senec  
o 18.00 hod.
15. 2.  Obetovanie Izáka 

Kontakt: Lenka Borošová, 0905 569 452, lenka.bobo@gmail.com
   Miro Krupa, 02/4497 1896, betase@stonline.sk

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

  4. 2.   Príbeh o dvoch sestrách. Ez 23  Daniel Pastirčák

11. 2.  Keď smrť zasiahne najbližšie. Ez 24  Josef Sýkora

18. 2.  Popolcová streda  Daniel Pastirčák  
    Josef Sýkora

25. 2.  Keď je sused nepriateľom. Ez 25  Josef Sýkora 

Biblická hodina pre ženy 
Stretnutie žien pri štúdiu Biblie bude v utorok 3. 2. 2015 o 18.00 hod. 
Téma Zjavenie sa Krista podľa textu z 1Jána 2:28–3:10.

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 
rodičov v Klube Slniečko prebiehajú každý štvrtok v čase od 9.00 do 
12.00 hod. Vítaní sú všetci, ktorí majú záujem o nové podnety pre svo-
je 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. 

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

Pozývame vás na diskusný večer pre mladých NABOSO na tému „Čím 
budeš, keď budeš starý?“ so sociologičkou Zorou Bútorovou. Budeme 
sa s ňou rozprávať o tom, čo dnes musíš urobiť pre to, aby tvoja staroba 
bola vekom prijatia, vyrovnania a múdrosti. Spomenieme demografic-
kú krízu, roly starého človeka v rodine a spoločnosti, aj medzigene-
račný dialóg, ako aj príbehy, ktoré pani Bútorovú na ceste poznávania  
a zdieľania inšpirujú. 

Naboso sa uskutoční v tradičnom termíne – prvý štvrtok v mesiaci  
5. 2. o 18.30 hod. v klube UNIK na Ferienčíkovej 5. 

Príďte položiť svoje otázky!

VEČERA

Vo štvrtok 19. 2. o 18.30 hod. pozývame mladých z Cukrovej a ich pria- 
teľov povečerať s nami v jedálni na Cukrovej. Tešíme sa na stretnutie!

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
Každý pondelok o 18.45 hod. pokračujú stretnutia pri speve a pies-
ňach. Srdečne pozývame každého, kto má chuť prísť, aj keby to bolo 
len sporadicky.

Okrem toho sme na nedeľu 8. 2. o 18.00 hod. pozvaní spolu s br. ka-
zateľom J. Sýkorom do zboru ECAV na Legionársku, aby sme predstavili 
náš zbor a zaspievali niekoľko piesní. Budeme radi, keď nás bude čím 
viac! Nácvik bude predtým o 17.00 hod. priamo v kostole na Legionár-
skej. Pozývame!

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

Stretnutie chvál v nedeľu ráno 

Pozývame Vás opäť na stretnutie chvál, ktoré sa uskutočni v nedeľu  
1. 2. o 9.00 hod. Ďalšie – marcové stretnutie bude kvôli jarným prázd-
ninám posunuté na nedeľu 22. marca o 9.00 hod. 

Srdečne pozývame všetkých, ktorí chcú spievať nášmu Bohu oslavné 
piesne, modliť sa a zdieľať sa o tom, čo prežívame.

Bohuslava Bánová, Milo Adamkovič a Rado Krupa

STARŠOVSTVO ZBORU
Informácie zo zasadania staršovstva zboru
Staršovstvo sa stretlo po prvý raz v novom roku v pondelok 19. januá-
ra 2015.
Okrem štandardných úloh – pošta, kontrola úloh, pripravovanie rozpi-
su služieb slovom – sme sa venovali nasledujúcim témam:

•  Z poverenia členského zhromaždenia sme s členmi predchádzajúceho 
   staršovstva (Danielom Pastirčákom, Dušanom Číčelom, Danielom  
  Lacom, Jánom Bánom) uvažovali o procese pozvania a výberu kaza- 
  teľa. 
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•  Rozmýšľali sme nad ďalšími krokmi pri získaní nového spolupracovní- 
  ka do služby v zbore.

•  SZ s vďakou prijalo informáciu o ochote niektorých členov pripraviť  
  návrh programu pre Noc kostolov, ktorá bude 29. 5. 2015 v sloven- 
  ských a českých mestách.

•  Pozornosť bola tiež venovaná príprave Ekumenických bohoslužieb, 
  ktoré sa konali v našom zbore v nedeľu 25. 1. 2015.

•  SZ s vďakou prijalo dar od zboru Kaplnka vo výške 2 000 € ako príspe- 
  vok zboru CB Kaplnka na rekonštrukciiu 2. poschodia, ktoré budú  
  môcť naďalej využívať na občasné stretnutia kazateľa a iných ľudí  
  z Kaplnky. 

•  Zároveň CB Kaplnka vyrovnala svoje podlžnosti na využívaní budovy  
  v roku 2014.

Najbližšie stretnutie SZ bude 9. 2. 2015.

Výročné členské zhromaždenie
Všetkých členov Zboru CB v Bratislave prosíme, aby si na nedeľu 22. 3. 
2015 rezervovali čas na výročné členské zhromaždenie, ktoré sa usku-
toční o 15.00 hod. 

Prosíme tých, ktorí sú ochotní počas členského zhromaždenia postrážiť 
deti, aby sa prihlásili v kancelárii zboru u Aleny Uhlíkovej: cbba@cbba.
sk alebo 02/5296 4949.

Ďakujeme.

Za staršovstvo zboru Dagmar Danelová
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Pozvanie na cestu ku krstu  
a vstupu do spoločenstva cirkvi
Radi by sme pozvali všetkých, ktorí úprimne hľadajú Boha, aby sa 
spolu s nami vydali na spoločné putovanie viery. 

Pozývame:

•  tých, ktorých Boh v Kristu našiel, 

•  tých, ktorí sú už dlhšiu dobu návštevníkmi našich bohoslužieb 
  a ktorí súčasne túžia po tom prijať sviatosť krstu, 

•  tých, ktorí túžia stať sa členmi nášho spoločenstva.

V mesiacoch marec až máj sa uskutoční spoločný víkendový pobyt  
a niekoľko stretnutí, kde sa budeme spoločne aj jednotlivo pýtať po 
zmysle života, sile lásky, moci hriechu a nádeje viery, a kde budeme 
spoločne skúmať, čo je a nie je cirkev. Stretnutia môžu pre záujemcov 
vyústiť v prijatie sviatosti krstu a vstupu do cirkvi na deň Letníc (24. 
mája). 

Prvé stretnutie sa koná 24. 2. o 19:00 hod. v kostole na Cukrovej, na  
2. poschodí, v modrej miestnosti. Víkendový pobyt je plánovaný v ter-
míne 13.–15. 3. v Betánii Senec. Pravidelné stretnutia budú nasledovať 
po Veľkej Noci, zrejme vždy v utorok večer.

Ak máte o túto dobrodružnú cestu ku krstu a vstupu do spoločenstva 
záujem, dajte mi, prosím, vedieť do 20. 2. 2015. 

Josef Sýkora 
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Odporúčanie Rady Cirkvi bratskej  
pred referendom na podporu rodiny 
Milí bratia a sestry, 

O človeku vieme povedať toho veľa, ale najdôležitejším a rozhodujúcim 
zostáva toto dvoje: 

„Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich 
ako muža a ženu.“ 

Gn1:27

Ľudská sexualita, manželstvo a rodina nie sú dané ľudskou skúsenos-
ťou a pozorovaním kultúry, ale tým, ako to určil Stvoriteľ. 

Na základe toho Rada Cirkvi bratskej odporúča: 

A. Zúčastnime sa referenda 7. februára a na každú z troch otázok  
   odpovedajme „ÁNO.“ 

  1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne  
  iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou  
  ženou? 

  ÁNO, pretože akýkoľvek iný sexuálny vzťah porušuje dobrý Boží zá- 
  mer pre spolužitie ľudí. 

  2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého po- 
  hlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná vý- 
  chova? 

  ÁNO, pretože dospelí nemajú právo na deti, ale naopak, deti majú  
  právo na otca a mamu. Aj pre adoptované deti je dôležité, aby vy- 
  rastali vo vzťahoch lásky otca a mamy. 

  3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovat účasť detí na vyučo- 
   vaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo  
  deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania? 

  ÁNO, pretože sexuálna výchova nie je len otázkou biológie a techni- 
  ky, ale najmä vedením k celoživotnej vernej láske. Sexuálna výchova  
  je zodpovednosťou rodičov. Ak školské vyučovanie súvisiace so za- 
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čiatkom a koncom ľudského života nie je v súlade s ich presvedčením, 
tak sa účasť detí na takom vyučovaní nesmie vyžadovať. 

B. Sexuálne odlišne orientovaným ľuďom prejavujme lásku a porozu- 
  menie. 

C. Homosexuálne žijúcim ľuďom prejavujme láskavý a citlivý nesúhlas  
  s ich spôsobom života. 

D. Svojím kresťanským osobným, manželským, rodinným, pracovným  
  a občianskym životným štýlom buďme nasledovaniahodným príkla- 
  dom. 

E. Modlime sa, aby sa aj v týchto dňoch prejavila v našej krajine milosť  
  a dobrota nášho nebeského Otca. 

Usilujeme sa tým chrániť ľudské bytosti pred škodou, ktorú uvádzajú 
na seba vždy, keď konajú proti Stvoriteľovmu poriadku.

Za správnosť: 
 Ivan Markuš, 

tajomník Rady CB 

ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
   8. 2.  Zmetáková Danica – 75

 10. 2.  Görner Ladislav – 77

 15. 2.  Horňáková Marta – 65

 27. 2.  Melna Jozef – 94

V ňom sa raduje naše srdce, lebo dúfame v jeho sväté meno. Hospo-
din, nech je tvoja milosť nad nami tak, ako ťa očakávame.

Žalm 33: 21–22
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Narodili sa
24. 12. Samuel Popluhár rodičom Petrovi a Dane Popluhárovcom

POZVÁNKY
Výlet do Malých Karpát
Milí priatelia, kamaráti, známi i neznámi,
ako som sľúbil koncom roku, budeme pokračovať v turistických vy- 
chádzkach po Malých Karpatoch napriek tomu, že nás Ferko Kele, ako 
organizátor týchto podujatí, predišiel do večnosti.

Pozývam teda malých, veľkých, starých, mladých, pešo, na bicykli, na 
bežkách – na turistický výlet, ktorého cieľom je lepšie sa spoznať, ak-
tívne si zašportovať, možno i zaspievať, prípadne si užiť ticha v lone 
prírody.

Termín podujatia: sobota 14. 2. 2015, zraz o 9.45 hod. 
Miesto zrazu: Lamač-Klanec (zastávka autobusu č. 63)
Predpokladaná dĺžka turistického výletu: 5–6 hodín
Trasa: 
Lamač–Koliba (Kamzík) – žltý chodník – 1,5 hod. – mierne náročné
Koliba–Spariská–hrebeň Malých Karpát – červený chodník – 1,5 hod. 
– ľahké
Spariská–Krasňany – modrý chodník – 1,5 hod. – ľahké
Výstroj: zimná
Výzbroj: zimné topánky, paličky, bežecké lyže, bicykle
Verím, že vás počasie neovplyvní, pretože skalní idú za každých pod- 
mienok.

Váš priateľ, kamarát, známy, neznámy
Martin Ďuriška
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Duchovné cvičenia 2015
Pozývame vás na najbližšie duchovné cvičenia v tichu:

26.–29. 3. 2015 v Marianke – viesť budú Mária Uhlíková a Josef 
Sýkora

27.–31. 5. 2015 v Levoči – viesť bude Daniel Pastirčák

16.–23. 8. 2015 týždňové v Levoči viesť budú spolu Josef Sýkora  
i Daniel Pastirčák. 

Duchovné cvičenia v tichu sú stretnutia pri modlitbe v tichu a otváraní 
sa Božej prítomnosti. Zostávame počas nich v tichu. Stretávame sa 
trikrát denne pri krátkom úvode do rozjímania, ktorý pripraví duchov-
ný vedúci. Zvyšok času strávime každý sám v modlitbe, čítaní Písma, 
rozjímaní v tichom prostredí oprostení od všedných povinností. V prí-
pade potreby sa môžete porozprávať s vedúcim. Týždňový pobyt v tichu 
odporúčame hlavne ľuďom, ktorí už majú s takouto formou modlitieb 
skúsenosti.

Prihlášky budú postupne vyvesené na nástenke na Cukrovej 4, prí-
padne posielané elektronickou poštou pre tých, ktorých adresy máme  
v adresári. Otázky alebo žiadosť o zasielanie pozvánok adresujte na 
alica.rosova@gmail.com. 

Pozvanie na stretnutie seniorov v apríli
Zbor Cirkvi bratskej v Bratislave srdečne pozýva na prvé stretnutie skôr 
narodených – seniorov – západného seniorátu Cirkvi bratskej. Chceme 
budovať vzájomnosť medzi členmi a priateľmi našej cirkvi a preto sme 
sa rozhodli v spolupráci s Dušanom Kintlerom spoluorganizovať toto 
stretnutie. 
Miesto: Zbor CB v Bratislave, Cukrová 4
Termín: sobota 11. 4. 2015–12. 4. 2015
Ubytovanie: v rodinách
Prihlasovanie do 28. 2. 2015 u D. Kintlera, 0910 453 823,  
kintler.dusan@gmail.com
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Vieme, že týždenné stretnutia našich seniorov, ktoré si našli v našej 
cirkvi tradíciu majú medzi touto skupinou ľudí veľmi pozitívny ohlas  
a preto by sme sa radi pridali na lokálnej úrovni. Veríme, že aj vo vašich 
zboroch nájde naše úsilie odozvu a vaši seniori prídu na stretnutie do 
Bratislavy. Našou spoločnou víziou je, aby tieto stretnutia pokračova-
li aj v nasledujúcich rokoch. V duchu biblického textu „kde sa dvaja, 
alebo traja stretnú ja budem medzi nimi“ veríme, že toto stretnutie po-
žehná náš Pán Ježiš Kristus. Veď práve v jeho mene sme všetci bratmi 
a sestrami.  

Tešíme sa na vás.

S láskou a prianím Božieho požehnania
Josef Sýkora a Dušan Kintler

Pozvanie pre seniorov – letný pobyt
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 Du-
šana 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 

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 EUR do: 31. 1. 2015 

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

Hotel Wellness Repiská sa nachádza uprostred prírody Demänovskej do-
liny v Národnom parku Nízke Tatry a ponúka ubytovacie jednotky s vlast-
nou kúpeľňou, široký výber wellness a kúpeľných zariadení, reštauráciu, 
terasu, lobby bar a záhradu s grilom. Vo všetkých priestoroch môžete vyu-
žívať bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet. 

Všetky izby v hoteli Wellness Repiská majú posedenie, satelitnú TV s plo-
chou obrazovkou, telefón a vlastnú kúpeľňu so sprchovacím kútom a suši-
čom vlasov. Niektoré izby ponúkajú aj balkón. 

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

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

Hostia môžu využívať bezplatné súkromné parkovisko na mieste, požičov-
ňu 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, Demänovská 
ľadová jaskyňa 3 km a rekreačné stredisko Jasná 7 km. 

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

Tešíme sa na stretnutie s Vami a prajeme Vám všetkým Božie požehnanie. 

S pozdravom za organizačný tím 
Jakub Kintler,

riaditeľ kancelárie Cirkvi bratskej 



15

Február 2015 Informačný list – Cukrová 4

Pozvanie pre pracovníkov s deťmi
13. konferencia pracovníkov s deťmi sa uskutoční 17.–19. 4. 2015 v Le-
viciach. Srdečne pozývame všetkých, ktorí pracujú (alebo chcú pracovať) 
s deťmi a majú záujem inšpirovať sa alebo zdieľať svoje skúsenosti. Bliž-
šie informácie poskytneme v ďalšom Informačnom liste a na webstránke 
www.cb.sk.

Pozvanie pre deti na leto 
Veľký detský letný pobyt – VeDeLePoCiBr 2015 sa uskutoční v termíne  
31. 7.–7. 8. 2015 v RZ Podskalie. 

Pozývame deti vo veku od 6 do 12 rokov, zborové i nezborové, známe  
i neznáme. 

Staršie deti, ktoré by mali záujem, prijmeme ako mladých pomocníkov.

Do tímu vedúcich, ktorý už začal pripravovať program, radi prijmeme aj 
ďalších.

Ďalšie informácie poskytneme v budúcom Informačnom liste a na web-
stránke www.cb.sk

Kontakt:  Dagmar Danelová, koordinátorka pre prácu s deťmi CB,  
   0903 967 411, dagmar.danelova@gmail.com

OZNAMY
•  Dlhodobo prenajmem 2-izbový čiastočne zariadený byt na Ovručskej  
  ulici. Kontakt: 0902 929 664

•  Ponúkame dvojročnú chladničku Zanussi 90 l s mraziacim boxom, cena  
  60 EUR. Kontakt: kancelária zboru, 02/5296 4949, cbba@cbba.sk



16

Informačný list  Február 2015

Informačnýlist



17

Informačnýlist
Február 2015

Cirkev bratská Bratislava
Kaplnka

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

  1. 2.  Nebudeš brať vážne svet svojich rodičov!  
 Deut 5:16  
 Dekalóg podľa Kieslowského, epizóda 4  Daniel Pastirčák 

  8. 2.  Text, ktorý ma inšpiroval – 3  Zuzana Mojžišová 

15. 2.  Čo môžem zmeniť a čo treba prijať?  Juraj Kušnierik 

22. 2.  Odpíšeš tých čo sa ti nehodia!  
 Deut 5:17
  Dekalóg podľa Kieslowského, epizóda 5  Daniel Pastirčák 
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Pozvanie ku krstu a k spoločenstvu cirkvi
V živote má každá vec svoj čas – dozrievanie i plod má svoj čas:

Je čas opustiť vopred dané, vyriešené, zaistené a vydať sa za  
neznámym 
Je čas blúdiť, namáhať sa, čas hľadať Boha
Je čas pýtať sa: Prečo? Načo? Pre koho? S kým a kam?
Je čas pochybovať, skúmať, kresliť prvý náčrt cesty
Je čas bolestného rastu a snívania o plode

Je však i čas dozrieť 
Čas odtrhnúť dozreté a poťažkať plod v dlani
Čas odovzdať sa nájdenému
Čas prijať Boha a čas odovzdať sa Bohu
Čas zasvätiť sa zjavenému zmyslu
Čas povedať prosté úplne jednoduché: Áno

Tých z vás, ktorí ste poznali, že dozrel čas 
Pozývam ku krstu:
Ponoreniu do života v Trojjedinom Bohu
A do spoločenstva cirkvi – Tela Kristovho

Boh nám v krste zanechal prostriedok
Ako povedať celou svojou bytosťou áno Bohu
Ako povedať celou svojou bytosťou áno spolupútnikom na ceste viery
Ako povedať svoje odovzdané áno Láske

Vás, ktorí cítite, že nastal čas pripraviť sa na iniciáciu pozývam do 
spoločenstva prípravy na krst a vstup do spoločenstva cirkvi. 

Môžete sa ohlásiť u mňa osobne, môžete zavolať na 0948 362 827, 
môžete napísať e-mail na daniel.pastircak@cbkaplnka.sk 

Liturgiu krstu pripravujeme na koniec mája. 

Prvé stretnutie skupiny záujemcov bude na informačnom stretnutí  
3. 3. 2015 o 18.00 hod. na Cukrovej 4. 

Daniel Pastirčák 
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Novomesačný spoločný obed v A4ke
Tak sme si to už vyskúšali. Už dvakrát sme niektorí zostali po novome-
sačných bohoslužbách v kaviarni A4ky dlhšie a spolu sme sa naobedo-
vali. Chceme v tom pokračovať. Nie kvôli jedlu, aj keď bolo chutné, ale 
kvôli spoločnosti, ktorá sa tam zíde. 

Pozývame vás teda v nedeľu 1. februára a potom každú prvú nedeľu  
v mesiaci na spoločné „poobedovanie”. 

V priestoroch A4 nie sú dostatočné možnosti ohrievať si teplé jedlo. 
Preto sme zvolili formu studeného bufetu. Prinesieme si niečo so sebou 
– nátierku, koláč, šalát, niečo s čím sa chceme podeliť a položíme to na 
stôl pre všetkých. Prosím, nenoste veľa, aby sme neplytvali. Prípadne 
sa, prosím, neurazte, ak vás požiadame niečo si vziať domov. Jedlo je 
tiež jeden z Božích darov. Káva a čaj budú pripravené ako každú nedeľu. 

Pozývame všetkých, aj tých, ktorí nemohli nič priniesť, dôležité je pre-
dovšetkým stretnúť sa.

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

Príspevky do marcového čísla posielajte do 23. 2. 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: 0915 756 270
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


