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Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.
12. 4. Prečo si študoval teológiu?
19. 4. Aká bola tvoja cesta na Cukrovú ?
26. 4. Čím žiješ?

Dávid Kudroč
Pali Kulifaj
Igor André

_________________________________________________________________________________

Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
5. 4. Veľkonočná nedeľa – Záblesk života
Slávnostné bohoslužby
s Večerou Pánovou
12. 4. Staroba, viera a správny koniec
19. 4. Čakať kým príde Pán
26. 4. Ako sa naučiť vyhrávať? Gen 39-41
3. 5. Umenie hrať druhé husle Gen 43-44
Novomesačné bohoslužby
s Večerou Pánovou

Cukrová 4

SPOLOČNÉ STRETNUTIA
Veľkonočné bohoslužby
Malá noc vo Veľkej noci
3. 4. 17.00 hod. Veľký piatok
Na ceste kríža
4. 4. 19.00 hod. Biela sobota
Naša smrť v jeho smrti
5. 4. 10.00 hod. Veľkonočná nedeľa
Záblesk života
Slávnostné bohoslužby
s Večerou Pánovou

Josef Sýkora
Daniel Pastirčák
Josef Sýkora

Josef Sýkora

Miroslav Haszics
Walter Moberly
Josef Sýkora
Josef Sýkora

Nedeľné bohoslužby Sv. Jur o 10.00 hod.
Bohoslužby konajú v budove AI Nova na Prostrednej ulici 47/A
5. 4. Bohoslužby CB vo Svätom Jure nebudú z dôvodu konania
veľkonočného výletu do Malenovíc
12. 4. Poznávanie Boha a komunita
Milan Číčel
19. 4. Navzájom
Milan Mitana
26. 4. Putujúca pieseň
Milica Kailingová
Kontakt: Milan Mitana, 0903 776 563, mmitana83@gmail.com
Aktuálne informácie a nahrávky kázní sú na: www.cbsvatyjur.sk
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Nedeľné duchovné stíšenia v Betánii
o 10.00 hod.
Betánia Bratislava, Partizánska 6
5. 4. Blaženka Betková a Kamila Zajíčková
12. 4. Táňa a Mirko Smolinskí
19. 4. Slávka Timčáková
26. 4. Ján André a Roman Harvan

V prípade, že sa z nejakej príčiny nemôžete v danú nedeľu dostaviť
a nie je už možnosť zabezpečiť službu náhradníkom, prosím, aby
ste vašu neúčasť oznámili službukonajúcej sestre v Betánii na č.
tel. 0903 446 401 v nedeľu ráno, aby mohla organizačne
zabezpečiť náhradný program.
Ak má niekto záujem zapojiť sa do tejto dobrovoľníckej služby,
bude vítaný! Ďakujeme.
Kontakt: Božena Číčelová, 0903 916 867, 02/5296 3940

Integrované bohoslužby v Betánii Senec
o 18.00 hod.
Kaplnka Domu Betánia Senec, Štefánikova 107
12. 4.
Izákova ženba
Milota Slančíková
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 19.00 hod.
Muž, ktorý búral múry: Posolstvo proroka Ezechiela pre dnešnú
dobu
1. 4. Vypasení pastieri, sebecké ovce – Ez 34
Pavla Nagajová
8. 4. Odcudzený brat – Ez 35
Josef Sýkora
15. 4. Návrat do záhrady Eden - Ez 36
Daniel Pastirčák
22. 4. Údolie suchých kostí – Ez 37
Josef Sýkora
29. 4. Gog a Magog – Ez 38 a 39
Daniel Pastirčák

Biblická hodina pre ženy
Stretneme sa hneď po Veľkej noci – v utorok 7. 4. 2015 o 18.00
hod. pri štúdiu Biblie na základe textu z 1Jána 3:19 – 4:6.
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
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Klub Slniečko

Mráčiky

Stretnutia najmenších detí a ich mamičiek či oteckov alebo starých
rodičov v Klube Slniečko prebiehajú každý štvrtok 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.
Na Zelený štvrtok 2. 4. stretnutie NEBUDE
Aktuálne informácie nájdete na www.cbba.sk/aktivity/klubslniecko
Kontakt: Dagmar Danelová, 0903 967 411,
dagmar.danelova@gmail.com

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

Školská besiedka
Stretnutia pre deti 1.–5. ročníka ZŠ sú na 2. poschodí v zelenej
miestnosti vždy v nedeľu o 10.00 hod. okrem prvej nedele v
mesiaci.
Kontakt: Mária Machajdíková, maria.machajdik@gmail.com

Mladší dorast
Klub pre deti vo veku 11–15 rokov pokračuje stretnutiami každú
stredu od 16.30 do 18.00 hod. na Cukrovej 4.

Kvapôčky
Bližšie informácie na stránke www.kvapocky.cbba.sk
Kontakt: Michal Ferák, kvapocky@cbba.sk

Stretnutia mladých
Diskusný večer NABOSO
Pozývame vás na diskusný večer pre mladých NABOSO na tému
„VEĽKÝ MALÝ NÁROD" s pánom Ivanom Pasternákom - o
židovskom národe, jeho náboženstve a živote židovskej komunity
na Slovensku a vo svete. Naboso sa uskutoční v NETRADIČNOM
termíne - druhý štvrtok v mesiaci, 9.4. o 18.30, v klube UNIK na
Ferienčíkovej 5. Príďte položiť svoje otázky!
VEČERA
Vo štvrtok 23. 4. o 18.30 hod. pozývame mladých z Cukrovej a ich
priateľov povečerať s nami v jedálni na Cukrovej. Tešíme sa na
stretnutie.
VÍKENDOVKA
Víkendovka pre mladých bude v termíne 1. – 3. 5. v Lúčkach
neďaleko Kremnice. Jej témou bude NÁDEJ. Prihlasovať sa môžete
u členov tímu mládeže, na našich akciách a na kontaktoch nižšie.
Oznamy o našich akciách nájdete na www.mladi.cbba.sk, alebo
vám ich môžeme posielať na mail.
Kontakt: Veronika Roháčková, v.rohackova@gmail.com,
mladi.cbba@gmail.com
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Stretnutia pri speve duchovných piesní
Každý pondelok o 18. 45 hod. pokračujú stretnutia pri speve
a piesňach. Srdečne pozývame každého, kto má záujem prísť, aj
keby to bolo len sporadicky, pravidelná účasť nie je podmienkou.
Na Veľkonočný pondelok 6. 4. stretnutie NEBUDE
Kontakt: Dagmar Danelová, 0903 967 411,
dagmar.danelova@gmail.com

Stretnutie chvál v nedeľu ráno
Vzhľadom na veľkonočné sviatky stretnutie chvál v apríli nebude.
Ďalšie stretnutie sa uskutoční prvú nedeľu v máji, a to 3. 5.
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, Jakub Novotný, Milo Adamkovič a Rado Krupa
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STARŠOVSTVO ZBORU
Informácie zo staršovstva zboru
Staršovstvo zboru sa stretlo v marci dňa 9. 3. 2015. Medzi
najdôležitejšie body rokovania patrili:
 Rozhovor o spolupráci zboru a škôl po zmene zriaďovateľstva
a konkrétnych námetoch na zlepšenie komunikácie medzi školami
a zborom.
 Rozhovor s Jozefom Hornáčkom.
 Stretnutie so zástupcami stanice Sv. Jur, s Andrejom Dobom
a Tomášom Bachmayerom, sa týkalo najmä otázok
financovania činnosti stanice a ďalšieho rozvoja. Tešíme sa, že
dvaja mladí ľudia z Jura sa prihlásili na krst a prejavili záujem
o členstvo.
 Príprava členského zhromaždenia bola ďalšou dôležitou témou
stretnutia.
 Noc kostolov bude v rovnakom termíne v celej Českej
republike aj na Slovensku, dňa 29. 5. 2015. Chceme sa pripojiť
k tým kostolom, ktoré otvoria svoje priestory a pripravia
program pre návštevníkov. Akciu už začala pripravovať
pracovná skupina v našom zbore.
Nasledujúce stretnutie staršovstva bude 20. 4. 2015.
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2% Z DANE

Školy

„Percentá pre Betániu v Senci!“

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 budovy 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 stiahnuť z našej stránky www.bilgym.sk.

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

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

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 profesionálnej 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

Dušan Jaura,
riaditeľ Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa
Milí priatelia,
oslovujeme Vás s prosbou o podporu našej školy prostredníctvom
asignácie 2 % z vami zaplatených daní . Cirkevnú základnú školu
Narnia zriadenú 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 celej
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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

ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
3. 4. Betinová Milena – 85
15. 4. Rosenbergerová Ľudmila – 78
15. 4. Slováková Marta – 78
25. 4. Fülöp Imrich – 60
Ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín vás budem nosiť. Ja
som učinil, ja i dvíham, ja ponesiem i zachránim.
Izaiáš 46:4

Rozlúčili sme sa
28. 2. s Máriou Budajovou
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POZVÁNKY
Pozvanie na stretnutie seniorov v apríli

Milí bratislavskí seniori,
chceme vám pripomenúť blížiace sa stretnutie skôr narodených zo
západného seniorátu Cirkvi bratskej. Počas dvoch dní budeme mať
možnosť stráviť čas a navzájom sa posilniť vo viere s bratmi
a sestrami z iných zborov.
Pre hladký priebeh stretnutí vás prosíme, aby ste sa na jednotlivé
časti programu prihlásili čo najskôr u Dušana Kintlera.
PROGRAM:
Sobota 11. 4. 2015
10.00 h – 10.45 h príchod seniorov z iných zborov na Cukrovú
11.00 h – 12.30 h prehliadka mesta v Prešporáčiku
12.30 h – 14.00 h spoločný obed na Cukrovej
14.30 h – 17.00 h duchovný program na tému „Život, viera
a správny koniec“ pod vedením brata kazateľa Josefa Sýkoru
Po skončení stretnutia si hostí prevezmú hostiteľské rodiny.
PRIHLÁSENIE: PREŠPORÁČIK + OBED SOBOTA alebo OBED SOBOTA
Nedeľa 12. 4. 2015
9.00 – 9.45 h
modlitebná chvíľa
10.00 – 11.10 h
bohoslužby, slúži brat kazateľ Miroslav Haszics
11.30 – 12.30 h
obed na Cukrovej
12.30 – 15.00 h
duchovný program so zdieľaním zážitkov pod
vedením Slavoja Krupu a Dušana Kintlera
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Prosím, popremýšľajte už teraz nad výnimočnými zážitkami zo
svojho života, o ktorých by ste mohli na stretnutí porozprávať.
PRIHLÁSENIE: OBED NEDEĽA
Ďakujeme za spoluprácu.
S láskou a prianím Božieho požehnania
Josef Sýkora a Dušan Kintler
Kontakt: Dušan Kintler, 0910 453 823, kintler.dusan@gmail.com

Obed mladých rodín
Milí rodičia,
Tešíme sa, že Vás môžeme pozvať na ďalší spoločný obed pre
rodiny s deťmi, ktorý sa uskutoční v nedeľu 17. mája 2015 v
jedálni na Cukrovej.
Pozvaní ste všetci, ktorí hľadáte miesto a čas na porozprávanie sa s
ostatnými rodinami. Súčasťou obeda bude samostatný program
pre rodičov a samostatný program pre deti.
Pozvanie stráviť s nami popoludnie prijal Marek Roháček.
Marek je zakladateľ združenia Návrat, sociálny poradca a
supervízor. Venuje sa rodinným formám starostlivosti o opustené
deti, sanácii rodín v kríze, systémovým zmenám sociálnoprávnej
ochrane detí, supervízii, manažovaniu organizácie, personálnemu
rozvoju odborných pracovníkov, 8 rokov externe učil na Katedre
sociálnej práce na PdF UK v Bratislave, publikuje, prednáša, tvorí
námety a realizuje komunikačné projekty a dokumentárne filmy.
Marek je ženatý a je otcom štyroch detí, z toho dve v pestúnskej
starostlivosti.
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Spolu s Marekom sa chceme zamyslieť nad témou: Spokojné dieťa
je to, ktoré má spokojných rodičov.
Čo odovzdávam svojim deťom? Ako ma vnímajú? Ktoré výchovné
momenty sú tie kľúčové? Aký je rozdiel medzi výchovou detí a
životom samotným? Východiskom nám budú životné odkazy
muža, ktorý rozumel životu, Biblii, deťom a sebe - prof.
Z.Matějček.
V prípade záujmu kontaktujte, prosím, Elenu Markušovú:
elen.markus@gmail.com alebo 0905 721 090.

Duchovná obnova v tichu
Milí bratia a sestry, milí priatelia!
Opäť by sme Vás chceli pozvať do Levoče na štvordňové stretnutie
s Pánom Bohom v tichu od utorka 26. do soboty 30. mája 2015.
Stretnutie bude viesť kazateľ Daniel Pastirčák. Bývať budeme
v exercičnom dome na Mariánskej hore v Levoči. Je tam prekrásne
prostredie s možnosťou vychádzok do lesa hneď z miesta
ubytovania.
Prihlásiť sa môžete u Alici Rosovej: alica.rosova@gmail.com alebo
0915 749 470. Pozvánka s prihláškou bude aj na nástenke vo
vestibule na Cukrovej 4.

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,
zborové i nezborové, známe i neznáme. Cena pobytu 95€.
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Prihlášky a zálohu vo výške 40€ je potrebné zaslať do 15. 5. 2015.
Ďalšie informácie a prihlášku nájdete na webstránke www.cb.sk
Kontakt: Dagmar Danelová, koordinátorka pre prácu s deťmi CB,
0903 967 411, dagmar.danelova@gmail.com
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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
cirkevnej 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 manažment
odborné vedomosti a praktické opatrovateľské zručnosti v
starostlivosti 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
– výhodou
- 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
mesiace)
- spoluprácu v príjemnom kolektíve
- pomoc správnej a dozornej rady
Stručná charakteristika spoločnosti
- zariadenie chráneného bývania a domov sociálnych služieb pre
dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Poskytuje celoročné
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bývanie pre 12 osôb a denný pobyt pre 6 osôb v príjemnom
prostredí.
Informácie o výberovom konaní
- predpokladaný termín ukončenia výberového konania 09/2015
- Prihlášku do výberového konania vo forme životopisu
a motivačného listu zasielajte na nižšie uvedenú adresu
do 30. 6. 2015
Kontakt: Ing. Martin Ďuriška, 0908 732 647,
duriska2307@gmail.com
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Kaplnka

Veľkonočné bohoslužby zborov CB v Bratislave
Ponuka
Prenajmeme samostatný, zariadený 2-izbový byt ( 67,5 m 2 )
v rodinnom dome.
Kontakt: 0911 582 288

Veľký piatok 3. 4. o 17.00 hod.
kostol CB, Cukrová 4
Na ceste kríža

Josef Sýkora

Biela sobota 4. 4. o 19.00 hod.
kostol CB, Cukrová 4
Naša smrť v jeho smrti

Daniel Pastirčák

video Daniela Krajcová

video z artefaktov Petra Kalmusa

Veľkonočná nedeľa 5. 4. o 10.00 hod.
klub A4 v budove YMCA, Karpatská 2
Ešte nevieme, kým budeme Daniel Pastirčák
video Daniela Krajcová,
hudobná improvizácia Harry Harvan a jeho skupina
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Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
Klub A4 v budove YMCA, Karpatská 2
12. 4. Text, ktorý ma inšpiroval 4

Zbor Cirkvi bratskej Kaplnka, Bratislava
Alica Rosová

19. 4. Nepremárniš príležitosť moralizovaním! Nepokradneš!
Z DEKALÓGU 7
Daniel Pastirčák
úryvky z filmu Krzysztofa Kieslowskeho

26. 4. Prečo som ťa oklamal?

KONTAKTY

António Srholec

Príprava na krst a vstup do zboru Kaplnka
1. Stretnutie skupiny v utorok 7. 4. o 18.00 hod. na Cukrovej 4.
Ešte stále je možnosť prihlásiť sa osobne alebo mailom u
Daniela Pastirčáka, daniel.pastircak@cbkaplnka.sk
2. Víkendové sústredenie v dňoch 16. – 18. 4. 2015.

Duchovná obnova v tichu
Pozývame vás na spoločné stretnutie v modlitbe, rozjímaní a v
tichu – na duchovné cvičenia do Levoče v dňoch od 26. do 30. 5.
2015. Viesť ich bude Daniel Pastirčák.
Ďalšie informácie a prihlášku môžete získať u Alici Rosovej
na alica.rosova@gmail.com alebo 0915 749 470.

www.cbba.sk

Správca zboru:
Daniel Pastirčák: 0948 362 827
daniel.pastircak@cbkaplnka.sk
Peňažné príspevky môžete posielať na účet Zboru Kaplnka:
2925894471/1100
VS 111 – prevádzka a rozvojové projekty Zboru CB Kaplnka
VS 222 – Fonf pomoci Zboru CB Kaplnka
VS 444 – príprava a realizácia stavby Kaplnka
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KONTAKTY
Zbor Cirkvi bratskej v Bratislave, Cukrová 4
www.cbba.sk

Správca zboru:
Josef Sýkora: 0910 168 587
sykora@cbba.sk
Kancelária Zboru CB Bratislava:
Alena Uhlíková: 0915 756 270
02/5296 4949, cbba@cbba.sk
Správca zborového domu:
Ľubomír Melna: 0905 759 895
melna@cbba.sk
Svoje peňažné príspevky môžete posielať na účty Zboru Cirkvi
bratskej v Bratislave:
PREVÁDZKOVÝ ÚČET:
2665040073/1100; IBAN SK2311000000002665040073
FOND POMOCI:
2652040613/1100; IBAN SK611000000002652040613
SV. JUR:
2949000807/1100; IBAN SK5411000000002949000807
REZERVNÝ FOND:
2956000119/1100; IBAN SK4411000000002956000119
Tatra banka a.s., Hurbanovo nám. 3, 811 06 Bratislava
SWIFT: TATRSKBX

Informačný list vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Cukrová 4, Bratislava
Len pre vnútornú potrebu Zboru CB Bratislava.
Informácie do májového čísla zasielajte do 27. apríla 2015

