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Informačnýlist
Marec 2015

Cirkev bratská Bratislava
Cukrová 4

SPOLOČNÉ STRETNUTIA 
Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.
  8. 3.   Zbor  Tomáš Komrska

15. 3.  Vďačnosť  Tor Lindbloom 

22. 3.  Stretnutie modlitieb a chvál  Rado Krupa 

29. 3.  Americká učiteľka na Slovensku  Sierra Stopper

    

 Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.  

  1. 3.  Byť či nebyť sám?  Josef Sýkora  
   Novomesačné bohoslužby  
   s Večerou Pánovou

  8. 3.  Cudzinec v mojom dome  Daniel Pastirčák 

15. 3.  Výchova – vzájomná premena  Tomáš a Oľga  
    Komrskovci

22. 3.  Evanjelium v mestem  Marek Markuš 

29. 3.  Generácia XYZ  Jan Ban ml.,  
    Štefan Machajdík
    Dušan Jaura
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  Bohoslužby počas Veľkonočných sviatkov
 3. 4.   Veľký piatok o 17.00 hod.  

 4. 4.   Biela sobota o 19.00 hod.  

 5. 4.   Veľkonočná nedeľa o 10.00 hod. 

 

Nedeľné bohoslužby Sv. Jur o 10.00 hod.
Bohoslužby sa konajú v budove AI Nova na Prostrednej ulici 47/A.

 1. 3.   Ako (ne)hľadať Boha  Milan Mitana

 8. 3.   Ako hľadať Boha v našej každodennosti  T. Bachmayer 

15. 3.   Ako hľadať Boha ako introvert  J. Klementovič

22. 3.   Ako hľadať Boha ako extrovert – diskusia  Milan Mitana

29. 3.   Ako hľadať Boha – sumár  Milan Mitana 

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. 3.   Dušan Kintler

  8. 3.   Viera a Peter Komrskovci

15. 3.   Anton Srholec

22. 3.   Ivan Valenta

29. 3.   Juraj Kušnierik

31. 3.   Josef Sýkora, Jozef Lupták
   Veľkonočná kaplnka s Večerou Pánovou o 16.00 hod.

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 
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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.
Kaplnka Domu Betánia Senec, Štefánikova 107

Kaplnka v marci:

 8. 3.   Obetovanie Izáka 

Kaplnka v apríli:

12. 4.  Izákova ženba  M. Slančíková 

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

Biblické hodiny v stredu o 19.00 hod. 
Muž, ktorý búral múry: Posolstvo proroka Ezechiela pre dnešnú dobu

 4. 3.   Pýcha a pád Ez 26–28  Daniel Pastirčák

11. 3.  Stretneme sa v hrobe Ez 29–32  Josef Sýkora

18. 3.  Pád jagavého cheruba Ez 28: 11–19  Daniel Pastirčák 

25. 3.  Je Boh nespravodlivý? Ez 33  Josef Sýkora 
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Biblická hodina pre ženy 
Stretnutie žien pri štúdiu Biblie bude po jarných prázdninách v utorok 
10. 3. 2015 o 18.00 hod. Téma Láska k bratom a sestrám podľa textu  
z 1Jána 3:11–18.

Srdečne vás pozývame. 

Kontakt:  Drahomíra Ferenčíková, 0907 048 095

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. 

Počas jarných prázdnin vo štvrtok 5. 3.  bude otvorená iba herňa, deti 
sa môžu prísť pohrať s hračkami.

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

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

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 16.30 do 18.00 hod. na Cukrovej 4.

Stretnutia mladých
Diskusný večer NABOSO

Pozývame vás na diskusný večer pre mladých NABOSO v tradičnom 
termíne – prvý štvrtok v mesiaci 5. 3. o 18.30 hod. v čajovni UNIK na 
Ferienčíkovej 5, na tému „HÁDAŤ SA JE MANŽELSKÉ“ so psychológom  
a terapeutom Ivanom Valkovičom. Budeme sa s ním rozprávať o tom, 
čo je zdravý vzťah, čo sú najčastejšie výzvy, ktorým v ňom treba če-
liť, ako spolu komunikovať a riešiť konflikty, ako sa zmenila rola ženy  
a muža v manželstve, aký vplyv má virtuálny svet na kvalitu vzťahu. 
Tešíme sa na diskusiu a budeme radi, ak prídete položiť svoje otázky.
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VEČERA

Vo štvrtok 19. 3. o 18.30 hod. pozývame mladých ľudí z Cukrovej a ich 
priateľov povečerať s nami v jedálni na Cukrovej. Tešíme sa na stretnu-
tie 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 

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, pravidelná účasť nie je podmienkou.

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

Stretnutie chvál v nedeľu ráno 

Pozývame Vás na stretnutie chvál, ktoré sa uskutočni výnimočne v ne-
tradičnom čase v nedeľu 22. marca o 9.00 hod. Prvú marcovú nedeľu 
stretnutie nebude z dôvodu jarných prázdnin. 

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
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STARŠOVSTVO ZBORU
Informácie zo zasadania staršovstva zboru
Staršovstvo sa stretlo na svojom pravidelnom zasadaní 9. februára 
2015.

Z najdôležitejších tém tohto stretnutia vyberáme:

Stretli sme sa so zástupcami staršovstva zboru Kaplnka, ktorí nás infor-
movali o tom, ako postupuje práca ich zboru, ako sa rozvíja skupinová 
práca, aj snaha o to, aby sa z návštevníkov vytvorila súdržná komunita. 
Od Kaplnky sme s vďakou prijali dar na prestavbu 2. poschodia vo 
výške 2 000 €. Rozprávali sme spolu o spoločnom úsilí pri rozvoji cir-
kevných škôl, aj o tom, ako pomôcť učiteľom náboženstva v ich ďalšom 
vzdelávaní a raste. 

Schválili sme Dohodu o spolupráci pri správe a podpore činnosti účelo-
vého zariadenia „Združenie škôl C. S. Lewisa, ú. z.“ so sídlom Beňadická 
38, 851 06 Bratislava, ktorého zriaďovateľom je Zbor CB Cukrová.

Venovali sme pozornosť návrhu kandidátov na delegátov za náš zbor 
na konferenciu CB, ktorí sa budú voliť na výročnom členskom zhromaž-
dení.

Schválili sme pripravený manuál pre využívanie kuchyne na Cukrovej,  
s ktorým sa treba zoznámiť a podľa neho postupovať v prípade využí-
vania zborovej kuchyne.

SZ odporúča Josefovi Sýkorovi sústrediť svoje sily na dokončenie štúdia 
a súčasne vytvára sériu opatrení, ktoré majú vytvoriť podmienky pre to, 
aby to mohol uskutočniť.

Najbližšie stretnutie SZ bude 9. 3. 2015.

Výročné členské zhromaždenie: 22. 3. 2015 o 15.00 hod. 
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Výročné členské zhromaždenie
Všetkých členov Zboru CB v Bratislave pozývame na výročné členské 
zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 22. 3. 2015 o 15.00 hod. 

Stráženie detí sa pokúšame zabezpečiť.

MIMORIADNE STRETNUTIA
Ekumenický svetový deň modlitieb 2015
Už tradične sa stretnú veriaci z rôznych cirkvi v 170 krajinách celé-
ho sveta prvý piatok v marci, aby podľa liturgie, ktorú pripravia ženy  
z niektorej krajiny, slúžili bohoslužbu a modlili sa k Bohu. Chceme mys- 
lieť na slová Pána Ježiša „nové prikázanie vám dávam aby ste sa na-
vzájom milovali, ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom 
milovali“. 

Tohoročné stretnutie sa uskutoční 6. marca o 17.00 hod. v Kostole 
Reformovanej kresťanskej cirkvi na Námestí SNP č. 4.
Tento rok sú v centre našej pozornosti Bahamy. Bahamy tvoria dlhú 
reťaz nízkych vápencových a koralových ostrovov. 30 ostrovov je väč-
ších a 700 menších. Najväčší ostrov je Andros, potom New Providence 
s hlavným mestom Nassau. Druhé najväčšie mesto je na ostrove Grand 
Bahama. Obyvatelia Bahám sú potomkovia afrických otrokov, tvoria asi 
85 %, bieli obyvatelia tvoria 12 % a 3 % populácie ďalšie národnosti. Naj-
väčšou cirkvou je baptistická 32 %, anglikánska 20 %, rímsko-katolícka 
19 %, metodisti 6 % a ďalšie cirkvi. Problémy, ktorým na Bahamách čelia 
sú: maloleté matky, migrácia, domáce násilie, HIV a AIDS, rakovina prs-
níka. 

Kresťanky z Bahám vybrali pre svoju liturgiu slová Pána Ježiša: Uve-
domujete si čo som vám urobil ? Biblické texty k téme sú Izaiáš 42:10  
a Evanjelium podľa Jána 13:1–17.
Akt poníženia sa Pána Ježiša pri umývaní nôh, o ktorom text hovorí, je 
aktom úžasnej, hlbokej a radikálnej lásky. Pán Ježiš nás volá k osobné-
mu nasledovaniu. Poďme spolu so ženami z Bahám Pána Boha oslavo-
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vať, prosiť o odpustenie a prosiť za problémy bahamských žien, za naše 
problémy i všetkých žien sveta. Prosme o požehnanie a moc Svätého 
Ducha konať skutky lásky. 

Všetci ste pozvaní k spoločným modlitbám. 

Za SDM Viera Komrsková

2 % Z DANE 
„Percentá pre Betániu v Senci!“

Betánia Senec – sa aj tohto roku uchádza o vaše 2 % z daní za rok 2014. 
Vašu priazeň našej sociálnej službe pre občanov odkázaných na našu 
pomoc môžete deklarovať pri ročnom zúčtovaní daní za rok 2014. 

Ďakujeme za podporu!

Nevyhnutné údaje: 
Názov: Betánia Senec n. o.
Právna forma: nezisková organizácia
Sídlo: Štefánikova č.74/A, 90301 Senec
IČO: 36077470

2 % pre Betániu Bratislava

Veľmi pekne sa chceme poďakovať za vaše rozhodnutie darovať vaše 
2 % zo zaplatenej dane Betánii na Partizánskej ulici. Pomôžete tým žiť 
a brať vážne ľudskú bolesť a podporíte snahu o poskytovaní profesio-
nálnej pomoci. Nakoniec staroba či choroba sa dotkne každého z nás.

Ďakujeme.

Na vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zo zaplatenej dane 
je potrebné uviesť:

Názov: Betánia Bratislava n. o.
IČO: 36077445
Právnu forma: nezisková organizácia
Sídlo: Partizánska 6, 811 03 Bratislava
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Školy 

Milí priatelia,

aj v tomto roku sa ako Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, zriadené 
Cirkvou bratskou, uchádzame o 2 % resp. 3 % z vami zaplatených daní.  
V uplynulom roku ste poslali touto cestou škole vyše 12 500 €.
Peniaze sme využili na nákup notebookov pre učiteľov. Tohtoročné 2 % 
by sme chceli použiť na výdavky spojené so sťahovaním do novej budo-
vy gymnázia na Haanovej ulici v Petržalke. 
Vyhlásenia potrebné pre asignáciu 2 resp. 3 % s predtlačenými údajmi  
o našej škole nájdete vo vestibule pri nástenke alebo si ho môžete stiah- 
nuť z našej stránky www.bilgym.sk.

Ďakujeme za Váš aktívny postoj a spoluprácu, veľmi si to vážime. 

Dušan Jaura,
riaditeľ Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa

Milí priatelia,

oslovujeme Vás s prosbou o podporu našej školy prostredníctvom asig-
nácie 2 % z vami zaplatených daní. Cirkevnú základnú školu Narnia zria- 
denú Cirkvou bratskou navštevuje v tomto roku 430 detí v Bratislave, 
ďalších 150 detí na pobočke Narnie v Pezinku. Príjem z 2 % je pre nás 
významnou čiastkou, v uplynulom roku sme dostali touto cestou vyše 
31 000 €. Peniaze sme využili na nákup notebookov pre učiteľov a nové 
hudobné nástroje. Tak ako minulé roky aj teraz by sme chceli použiť 
získané prostriedky na zveľadenie vzdelávacieho prostredia tried a ce-
lej školy, o to viac, že od septembra 2015 plánujeme ďalšie rozšírenie  
o jednu triedu v každom ročníku prvého stupňa. O použití prostriedkov 
prichádzajúcich od rodičov z oboch miest, z Bratislavy aj z Pezinka, 
bude rozhodovať správna rada školy. Vyhlásenia potrebné pre asignáciu 
2 resp. 3 % s predtlačenými údajmi o našej škole nájdete vo vestibule 
pri nástenke alebo si ho môžete stiahnuť z našej stránky www.narnia.
sk. Ďakujeme za akúkoľvek Vašu podporu a záujem o rozvoj školy. Je to 
pre nás veľkým povzbudením. 

Roman Baranovič, 
riaditeľ Cirkevnej základnej školy Narnia
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ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
25. 3.  Oľga Buchelová – 88

Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba.
Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám.
Obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre česť svojho 
mena.

Žalm 23:1–3

Rozlúčili sme sa
12. 2. s Júliou Zelemovou

Spomíname
Júlia Zelemová  
13. 10. 1925 – 7. 2. 2015 

Príbuzní ju volali Pirike, ďalší známi Piroška či Julinka. Narodila sa 13. 
októbra 1925 v malej dedinke Veškovce na Východnom Slovensku. Jej 
otec bol železničiarom a mamička žena v domácnosti, ktorá vychová-
vala ich 5 detí – 4 dcéry a jedného syna. Piroška bola v poradí tretia. 
Základnú školu a meštianku navštevovala v Užhorode. Po smrti otca 
jej mama v povojnových rokoch musela veľmi ťažko pracovať, aby ako 
vdova uživila svojich 5 detí.
Piroška začala pracovať vo Veľkých Kapušanoch na notárstve ako matri-
kárka, mala krásne písmo, ktoré tam mohla dobre využiť. Potom niekoľ-
ko rokov pracovala ako vychovávateľka na poľnohospodárskom učilišti 
v Lelese, na východnom Slovensku. Neskôr odišla za svojou vydatou 
sestrou pracovať do Šumperka v Čechách, kde sa zoznámila so svojím 
budúcim manželom. Vydala sa v roku 1954. Z krátkeho manželstva sa 
narodil jediný syn Zoltán. 
Po rozpade manželstva sa v roku 1961 presťahovala do Bratislavy na 
Schiffelovu ulicu. Toto nové miesto ovplyvnilo celý jej život, keďže jej 
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najbližšími susedmi sa stala rodina brata Juraja Potúčka s manželkou 
Gizelou a Martuška Chalúpková. Oni ju pozvali do kostola na Cukrovú 
ulicu, kde uverila v Pána Ježiša Krista a naše spoločenstvo sa stalo 
postupne jej druhým domovom. Celej svojej rodine hovorila o svojom 
obrátení a keď k nej prišli do Bratislavy príbuzní, každého pozývala 
do nášho spoločenstva. Svedčila aj svojim neteriam Agy a Nely, ktoré 
prišli do nášho zhromaždenia na jej pozvanie a tak sa stala požehna-
ním nielen pre netere, ale následne aj pre ich rodiny. Jej malý byt bol 
vždy otvorený nielen pre príbuzných, ale pre mnohých z cirkvi, ktorých 
často k sebe pozývala v nedeľu na obed. Bola známa svojou veľkou 
pohostinnosťou. Okrem Potúčkovcov mala veľmi blízky vzťah s rodinou 
brata Ondreja Luptáka, najmä s Vlastičkou Luptákovou a veľa lásky od 
nej prijala i naša rodina – Číčelová. Počas vojenskej služby svojho syna 
v Prešove sa tiež zblížila s rodinou brata kazateľa Jecha, ktorý bol toho 
času v prešovskom zbore a hodne duchovne pomohol Zolovi. Udržovala 
s nimi písomný kontakt až do svojho konca.
V Bratislave pracovala na Okresnej hygienickej stanici ako úradníčka až 
do svojich 66 rokov. V práci bola veľmi obľúbená, pretože ona bola tá 
prvá, ktorá k spolupracovníkom pristupovala s láskou a ochotou vždy 
pomôcť.
Po odchode do dôchodku sa jej stupňovali zdravotné problémy, čo dosť 
výrazne poznačilo jej život. Mala problémy s chôdzou a stávala sa čo-
raz viac odkázanou na pomoc druhých už pri každodenných úkonoch.  
V lete 2003 sa presťahovala do Betánie, ktorá sa stala jej domovom až 
do konca života. Tu sa jej dostávalo nielen fyzickej pomoci a zaopatre-
nia, ale aj duchovnej podpory. Mala rada, ak bolo okolo nej veľa ľudí 
a vždy sa snažila od iných učiť. Veľmi si vážila naše spoločenstvo a to, 
že môže byť jeho súčasťou. Tešila sa všetkým bratom a sestrám, ktorí 
s ňou udržovali kontakt aj počas jej pobytu v Betánii. Cenila si Vašu 
pozornosť a vaše návštevy boli pre ňu povzbudením na jej ceste viery. 
Postupne s ubúdaním síl telesných i mentálnych, a to najmä v posled-
ných týždňoch, naša sestra Zelemová rástla v pokore a odovzdávaní 
života, všetkého, čo ešte vlastnila Pánu Bohu. 
Naša drahá sestra Zelemová nás opustila v pokoji, vyprevadená modlit-
bami najbližších ľudí siedmeho februára v deväťdesiatom roku svojho 
života.

Božena Číčelová
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František Kele
2. 3. 1936 – 19. 10. 2014

Náš brat Ferko Kele bol slovenský horolezec, cestovateľ, pedagóg, geo-
graf, autor a spoluautor 35 kníh. Za svojho života navštívil 128 krajín 
sveta, dosiahol severný a južný pól a trikrát absolvoval cestu okolo 
sveta. Už v 15 rokoch sa stal najmladším horským vodcom vo Vysokých 
Tatrách, ktoré sa stali aj svedkom jeho smrti.
Naše spoločenstvo navštevoval so svojou manželkou Ľudmilou, ale 
mnohí sme ho mali možnosť bližšie spoznávať na spoločných turis-
tických trasách, ktoré organizoval pre nás na jar, či na jeseň. Po smr-
ti Igora Andrého, svojho bývalého žiaka, s ktorým si dobre porozumel 
duchovne, predznačil túto turistiku ako memoriál na jeho pamiatku.  
O svojich skúsenostiach rozprával aj na stretnutiach mladých a dvakrát 
spolu so svojou manželkou poslúžil i našim klientom v Betánii.
Tri dni pred Ferkovou smrťou sme si s manželom vypočuli Ferkovo spo-
mínanie o výstupe na Mont Everest v slovenskom rozhlase. Následne 
sme mu zavolali. Bol to pekný rozhovor, lebo Ferko mal ľudí rád a dal 
im to pocítiť. Ešte sme hovorili o možnom jesennom memoriáli za Igora 
Andrého. Pamätám si jednu vetu, súvislosť už nie, keď podotkol, že 
dnes sme tu a zajtra už nemusíme byť. Také samozrejmé konštatovanie! 
V nedeľu večer ma zamrazilo, keď sa táto veta stala takou skutočnou! 
Dovidenia vo večnosti, Ferko!

Božena Číčelová

V časopise Tvorba, roč. XXIII, č.1, 2014 na otázku redaktorky Stanisla-
vy Matejovičovej či je cítiť Boha bližšie na Mount Evereste, Ferko Kele 
odpovedal (vyberáme):

Azda mnohých sklamem, keď hneď na začiatku poviem, že na vrchole 
Zeme, vysokom takmer 9 000 metrov nie sme k Bohu bližšie. Najvyšší 
vrchol Zeme si dodnes vyžiadal vyše 300 obetí. Na Evereste nemôžeme 
cítiť Boha bližšie, ale azda sme bližšie k nebeskej bráne. 
Aby sme v horách cítili blahodarné účinky Božieho objatia, najmä, aby 
sme po návrate z hôr duchovne žili a ťažili z blízkosti Božej prozreteľ-
nosti, nesmieme sa snažiť vystúpiť až na Mount Everest.
„Človek môže cítiť Boha bližšie, keď je pri plnom vedomí. Keď má v po-
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riadku zmysly a vie dokonale vnímať seba, druhých a svoje okolie, keď sa 
v pokoji vie pozrieť do hĺbky svojej duše.“
Mount Everest vysoko vyčnieva z bežného životného prostredia človeka. 
Nachádza sa v pásme smrti. Spodná hranica tohto pásma je vnímaná rôz-
ne vysoko. Najčastejšie sa udáva 5 000 metrov. Pravdou je, že zdravý člo-
vek pociťuje hypoxiu už od výšky okolo 3 000 metrov. Výnimkou sú Šerpo-
via a Tibeťania, ktorí sa rodia aj vo výškach nad 3 000 metrov. 
Otec ma vychovával vo vzťahu k horám v duchu jeho osobnej filozofie  
a tvrdil, že do vysokých hôr by sme mali chodiť žiť a nie umierať. Za všetko 
trápenie, ktoré človeka pri pohybe vo vysokých pohoriach zmáha, môže 
hypoxia. Nedostatok kyslíka spôsobuje horskú nemoc. Dlhé vystavenie or-
ganizmu nedostatku kyslíka spôsobuje mozgové či pľúcne edémy, dehyd-
ratáciu, snežnú slepotu, náhlu mozgovú príhodu, infarkt myokardu, zimu 
a smrteľný chlad, spomalené reakcie, rapídny úbytok síl a nakoniec smrť. 
Mnohí, čo dosiahli vrchol Everestu často ani „nevedia“ kde boli, čo videli...
Bez ohľadu na to z akých vysokých hôr sa na ich úpätie vraciame je dôleži-
té, aby sme so sebou zniesli všetko to, čo sme tam mohli získať – odolnosť, 
vytrvalosť, skromnosť, pokornosť, priateľstvo a bohabojnosť. Len vtedy má 
náš pobyt v horách význam, keď všetko toto z výšok vieme preniesť do 
svojich rodín, kolegom v práci a priateľom. 
Pravdou však je, že v nižších pohoriach, obklopení Božou prírodou – cítime 
Boha bližšie. Áno, oveľa bližšie. Spôsobuje to hlboké vnímanie Stvoriteľo-
vej prírody, ktorá nás obklopuje, velebnosti a „božského“ pokoja. Božiu 
prítomnosť cítime v horách intenzívnejšie ako v meste. V horách vnímame 
Boha takého, aký v skutočnosti je. Vnímame ho ako všemocného Stvori-
teľa. Navyše ten, kto ešte len hľadá cestu k Bohu, v objatí horskej prírody 
si cestu k hlbokej viere skracuje.
V mestách nás často obklopuje bieda, beznádej, násilie... V meste hľadá-
me, alebo chceme cítiť skôr „praktického“ Boha. V preľudnených mestách, 
v slumoch, v utečeneckých táboroch a väzeniach musíme veriť v Božiu 
prítomnosť, aby sme sa uchránili pred osobným zlyhaním a mali dosť síl 
pomôcť trpiacim.
Naša Zem je posiata miliónmi ba miliardami Everestov. Na púti životom sa 
každému z nás do cesty stavajú osobné Everesty. Po prekonaní osobného 
Everestu sme k Bohu oveľa bližšie, ako keby sme sa plahočili na jeho úpätí 
a nenašli dostatok energie ho zdolať. Po prekonaní osobného Everestu 
cítime Boha bližšie a vrúcnejšie, ako keby sme stáli na skutočnom vrchole 
sveta.“ 
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POZVÁNKY
Obed mladých rodín
Milí rodičia,

Tešíme sa, že Vás znovu môžeme pozvať na ďalší spoločný obed pre rodiny 
s deťmi, ktorý sa uskutoční v nedeľu 15. marca 2015 v jedálni na Cukro-
vej.
Pozvaní ste všetci, ktorí hľadáte miesto a čas na porozprávanie sa s ostat-
nými rodinami. Súčasťou obeda bude samostatný program pre rodičov  
a samostatný program pre deti.
Pozvanie stráviť s nami popoludnie prijala lektorka Martina Vagačová. 
Martina pracuje predovšetkým s rodičmi, ale aj inými ľuďmi, ktorým ležia 
na srdci vzťahy dospelých a detí. Vytvára priestor a príležitosti pre učenie, 
zdieľanie sa a praktický rozvoj postojov a zručností potrebných pre har-
monický vzťah dospelého a dieťaťa. Spolu s Martinou sa zamyslíme nad 
témou: Ako zvládať hnev u detí a môj vlastný.

Viac sa môžete dozvedieť na http://www.efektivne-rodicovstvo.sk

V prípade záujmu zúčastniť sa obeda kontaktuje prosím Elenu Markušo-
vú, elen.markus@gmail.com alebo 0905 721 090.

Duchovná obnova v tichu
Pozývame vás na duchovnú obnovu v tichu do Marianky v dňoch 26. až 
29. marca 2015. Viesť ju budú Mária Uhlíková a Josef Sýkora. Pozvánky  
s ďalšími informáciami a prihláškou sú pri nástenke vo vestibule CB na 
Cukrovej alebo si ich môžete vyžiadať na alica.rosova@gmail.com. Prihlá-
siť sa možno do 18. 3. 
Daľšie stretnutia sa uskutočnia:
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 duchovný vedúci. 
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Zvyšok času strávime každý sám v modlitbe, čítaní Písma, rozjímaní  
v tichom prostredí oprostení od všedných povinností. V prípade potre-
by sa môžete porozprávať s vedúcim. Týždňový pobyt v tichu odporúča-
me hlavne ľuďom, čo už majú s takouto formou modlitieb skúsenosti.

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

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
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Pozvanie pre pracovníkov s deťmi
13. konferencia pracovníkov s deťmi na tému „... celým srdcom, celou 
dušou...“ sa uskutoční 17.–19. 4. 2015 v Leviciach. Srdečne pozývame 
všetkých, ktorí pracujú (alebo chcú pracovať) s deťmi a majú záujem 
inšpirovať sa alebo zdieľať svoje skúsenosti. Prihlásiť sa je potrebné do 
1. 4. 2015. Viac informácií na www.cb.sk

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

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

Na Námornú plavbu pozývame deti vo veku od 6 do 12 rokov, zboro-
vé i nezborové, známe i neznáme. Cena pobytu 95 €. Prihlášky a zálo-
hu vo výške 40 € je potrebné zaslať do 15. 5. 2015. Ďalšie informácie  
nájdete na webstránke www.cb.sk

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

Koncert na Kvetnú nedeľu
Už tradične sa na Kvetnú nedeľu uskutoční koncert v Dóme sv. Martina. 
Tradícia uvádzania významného diela J. Haydna Sedem slov Spasiteľa 
na kríži vznikla v roku 1836. Tento rok si dielo môžeme vypočuť v ne-
deľu 29. 3. o 15.00 hod. v podaní Slovenského komorného orchestra 
a Katedrálneho zboru Dómu sv. Martina pod vedením Ewalda Danela.
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OZNAMY
Vyhlásenie výberového konania
Pozícia: Riaditeľ – Betánia Senec 

Informácie o pracovnom mieste:

Miesto práce: Senec (www.betania-senec.sk)

Ponúkaný plat: Dohodou

Termín nástupu: 1. 11. 2015

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
– vedenie zamestnancov, personálna agenda (10–20 osôb),
– zodpovednosť za stratégiu a fungovanie neziskovej organizácie 
v Senci,
– zodpovednosť za vyrovnané financovanie (plnenie finančného plánu, 
napĺňanie finančných zdrojov),
– vedenie klientov a zamestnancov s cieľom naplnenia poslania cirkev-
nej diakonickej práce v rámci Cirkvi bratskej.

Požiadavky na zamestnanca:
– odborné vzdelanie (VŠ 1. stupňa výhodou) z oblasti sociálnej práce 
alebo humánneho zamerania,
– prax v sociálnej oblasti min 3 roky,
– schopnosť vedenia inštitúcie a motivovania podriadených – manaž-
ment,
– odborné vedomosti a praktické opatrovateľské zručnosti v starostli-
vosti o hendikepovaných klientov výhodou,
– odborné znalosti v oblasti zamestnávania osôb s postihnutím, zásad 
fungovania neziskovej organizácie a sociálnych služieb pre občanov,
– schopnosť pre zavádzanie moderných foriem služieb pre zvyšovanie 
kvality života odkázaných občanov,
– skúsenosť s podávaním grantov a zabezpečením viaczložkového 
financovania výhodou,
– pozitívny vzťah k službe a diakonickej práci v cirkvi.

Znalosti:
– jazykové znalosti: slovenský jazyk – aktívne, anglický/nemecký – vý-
hodou,
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– ovládanie práce s PC (min. Word, Excel, Outlook),
– vodičský preukaz.

Čo ponúkame: 
– stabilnú a zmysluplnú prácu,
– služobné auto, 
– služobný telefón,
– riešenie prechodného ubytovania za minimálny poplatok (2–3 me- 
siace),
– spoluprácu v príjemnom kolektíve,
– pomoc správnej a dozornej rady.

Stručná charakteristika spoločnosti:
– zariadenie chráneného bývania a domov sociálnych služieb pre do-
spelých ľudí s mentálnym postihnutím; poskytuje celoročné bývanie 
pre 12 osôb a denný pobyt pre 6 osôb v príjemnom prostredí.

Informácie o výberovom konaní:
– predpokladaný termín ukončenia výberového konania september 
2015,
– prihlášku do výberového konania vo forme životopisu a motivačné-
ho listu zasielajte na nižšie uvedenú adresu do 30. 6. 2015.

Kontakt:  Martin Ďuriška, 0908 732 647, duriska2307@gmail.com

• Dlhodobo prenajmeme 2-izbový zariadený byt v centre Stupavy 
ďalej od hlavnej cesty. Kontakt: 0915 749 470.

• Prenajmem izbu (42m2) s vybavenou kuchynkou a kúpeľňou.  
Kontakt: 0911 582 288. 
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Cirkev bratská Bratislava
Kaplnka

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

 1. 3.   Prečo sme k sebe zlí?  Anton Srholec,  
    RKC

 8. 3.  Ako narábať so zlom?  Miro Kocúr

15. 3.  Neznásilníš svoje city vernosťou!  Daniel Pastirčák
  Z DEKALÓGU 7

22. 3.  Všetko je len chémia  Pavel Hošek

29. 3.  Kvetná nedeľa  Josef Sýkora
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Pozvanie ku krstu a k spoločenstvu cirkvi
Vás, ktorí cítite, že nastal čas pripraviť sa na iniciáciu, pozývam do spo-
ločenstva prípravy na krst a vstup do spoločenstva cirkvi. 

Liturgiu krstu pripravujeme na koniec mája. 

Skupina záujemcov sa stretne na informačnom stretnutí 3. 3. 2015  
o 18.00 na Cukrovej 4.

Môžete sa ohlásiť u mňa osobne, telefonicky na 0948 362 827, alebo 
mailom na daniel.pastircak@cbkaplnka.sk 

Daniel Pastirčák 

Výročné členské zhromaždenie Kaplnky
Pozývame vás na výročné členské zhromaždenie Kaplnky v nedeľu  
15. 3. 2015 V A4-ke v YMCA hneď po bohoslužbe. Povieme si čo sa za 
minulý rok stalo, ako sme na tom s financiami, porozprávame sa o tom, 
čo nás čaká, čo plánujeme. 

Príďte, pomôžte tvoriť spoločenstvo Kaplnky. 

Diskusný klub s Pavlom Hošekom
V nedeľu 22. 3. nás navštívi Pavel Hošek, kazateľ CB v Prahe, teológ  
a učiteľ na Evangelickej teologickej fakulte, autor viacerých kníh. Po bo-
hoslužbe o 10.00 v priestoroch A4 v YMCA vás pozývame na diskusný 
klub a Pavlom Hošekom na tému „Na čo je nám cirkev“. 

Doc. Pavel Hošek, Th.D. (*1973) je vedoucím katedry religionistiky na 
Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a kazatelem Církve 
bratrské. Zabývá se vztahem teologie a kultury, odborně se věnuje vzta-
hu teologie a vědy o náboženství a také předpokladům a možnostem 
mezináboženského dialogu a mezináboženské spolupráce. S manžel-
kou Vierkou a dětmi – Matějem, Hankou, Zuzankou a Johankou žije  
v Praze Uhříněvsi.
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Je autorem knih C. S. Lewis: mýtus, imaginace apravda (2004), Na ces-
tě k dialogu: křesťanská víra v pluralitě náboženství (2005), Cesta ke 
kořenům: odkaz šlechtického rodu Milnerů z Milhausenu a jeho nosi-
telé (2010), Židovská teologie křesťanství (2011), A bohové se vracejí. 
Proměny náboženství v postmoderní době (2012).

(http://www.ivysehrad.cz/autor/hosek-pavel/)

Anton Srholec: Ako čerstvý chlieb 

(Vydavateľstvo Michala Vaška 1999, str. 292)

Protestantizmus dožíva. A buď celkom opustí svoj protest, hlavne an-
tikatolicizmus, prehĺbi svoju teológiu o „katolícke prvky“ a stane sa 
katolíckejším než sú katolíci, alebo sa zmaterializuje, spolitizuje a stratí 
sa vo svete bez viery. Katolíci, až zanikne protestantizmus, budú pro-
testantskejší ako boli pôvodní protestanti. Keď sa lavína dala do po-
hybu (konečne!), nik ju nezastaví a pravda sa bude vážiť a milovať bez 
ohľadu na to, kto ju vyslovil. Kresťanstvo vo svojej podstate je perma-
nentná reformácia, lebo tá časť stvorenia, ktorá sa odkláňa od Boha, 
sa zákonite deformuje a my s Božou milosťou musíme seba aj ju stále 
reformovať a zachraňovať.

Detský program
Prvý marcový týždeň majú školáci jarné prázdniny. Preto detský pro-
gram počas nedeľných bohoslužieb 1. a 8. 3. nebude, 15. 3. bude opäť 
pokračovať. 
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Duchovná obnova v tichu
Pozývame vás na duchovnú obnovu v tichu do Marianky v dňoch 26. až 
29. marca 2015. Viesť ju budú Mária Uhlíková a Josef Sýkora. Pozván-
ky s ďalšími informáciami a prihláškou sú pri nástenke vo vestibule CB 
na Cukrovej alebo si ich môžete vyžiadať na alica.rosova@gmail.com. 
Prihlásiť sa možno do 18. 3. 

Spoločný obed Kaplnky v YMCA
Spoločné obedy budú pokračovať aj v ďalších mesiacoch – vždy po 
novomesačných bohoslužbách v prvú nedeľu v mesiaci. Teda najbližšie 
1. 3. a 5. 4. 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. Pozývame všetkých, aj tých, ktorí nič 
nepriniesli, dôležité je predovšetkým stretnúť sa. 
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Informačný list vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Cukrová 4, Bratislava
Len pre vnútornú potrebu Zboru CB Bratislava.

Príspevky do aprílového čísla posielajte do 23. 3. 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


