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SPOLOČNÉ STRETNUTIA 
Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.

10. 5. Marcelka, stretli ste Krista 
za mikrofónom? Marcela Krupová 

17. 5. Od spevníka ku spevníku Milica Kailingová

24. 5. Modlitby za CZŠ Narnia v BA 
a v Pezinku Monika Mitanová

31. 5. Stretnutie modlitieb a chvál Rado Krupa

Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.

3. 5. Umenie hrať druhé husle
Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou

Josef Sýkora 

10. 5. Stvoríš si Boha na svoj obraz Daniel Pastirčák

17. 5. Večný problém odpustenia 
Gen 42, 45, 50 Josef Sýkora

24. 5. Sviatok vody a Ducha
Slávnostné bohoslužby s Večerou Pánovou

Josef Sýkora

31. 5. Evanjelium v meste III
„Chrám, čo ide do školy” Marek Markuš

7. 6. Kam až siaha Egypt? Gen 41, 50
Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou

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

3. 5. Babylonské bláboly Juraj Kušnierik 

10. 5. Podobenstvo o rozsievačovi  
a štvorakej pôde Mk 4 Petra Bachmayerová

17. 5. Podobenstvo o svadbe 
kráľovského syna Mt 2 Milan Mitana

24. 5. Podobenstvo o boháčovi  
a chudobnom Lazarovi Lk 16 Rado Krupa

31. 5. Podobenstvo o nespravodlivom  
šafárovi Lk 16 Josef Sýkora

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

3. 5. Anna Andréová

10. 5. Hela a Blahoslav Číčelovci

17. 5. Milada a Jan Komrskovci

24. 5. Ivan Valenta

31. 5. Milica a Pavel Kailingovci

V prípade, že sa z nejakej príčiny nemôžete v danú nedeľu dostaviť a nie je už mož- 
nosť zabezpečiť službu náhradníkom, prosíme, aby ste Vašu neúčasť oznámili služ-
bukonajúcej 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, je vítaný! Ďakujeme.

KONTAKT: Božena Číčelová, 0903 916867, 02/5296 3940 
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Integrované bohoslužby v Betánii Senec o 18.00 hod.
Kaplnka Domu Betánia Senec, Štefánikova 107

10. 5. Jákob a Ezau Josef Sýkora

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

6. 5. Zasľúbenie nového chrámu Ez 40 a 41 Josef Sýkora

13. 5. Zasľúbenie nového chrámu 2, Ez 42 Daniel Pastirčák

20. 5. Návrat Božej slávy Ez 43 Josef Sýkora

27. 5. Služba v chráme Ez 44 Jozef Ban

Biblická hodina pre ženy 
Májové stretnutie biblického štúdia bude v utorok 12. 5. 2015 o 18.00 hod. na zá-
klade textu z 1Jána 4:7–21.
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 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 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 miestnosti vždy  
v nedeľu o 10.00 hod. okrem prvej nedele v mesiaci. 
V nedeľu 10. mája besiedka NEBUDE. 
V máji sa stretneme 17. 5., 24. 5. a 31. 5.

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 stredu od 16.30 do 
18.00 hod. na Cukrovej 4.

RYBAČKA 15. 5.–16. 5. 2015
Podobne ako v minulých rokoch, aj v tomto roku pozývame všetkých dorastencov  
na ďalšie kolo rybačky na rybníku pri Maduniciach. 
Tentokrát to bude s prespaním z 15. 5. na 16. 5 2015. 
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Cena: 10 € pre dorastencov (rybačka + prespanie). V cene je zahrnutá doprava, 
rybačka, a ak niečo chytíme, tak aj pečená ryba. 
ČO JE POTREBNÉ SI ZOBRAŤ:
– spacák a karimatku,
– teplé oblečenie (v noci je pod širákom alebo na krytej terase dosť chladno),
– niečo na prezlečenie, ak sa pri rybačke trochu namočíme,
– baterku,
– niečo na jedenie, ak nič nechytíme, a pitie.
Prihlásiť sa treba najneskoršie do 10. 5. 2015 buď osobne u vedúcich dorastu 
alebo na mailovej adrese mato.beno87@gmail.com
Presný čas odchodu a  príchodu včas oznámime všetkým záujemcom. Zatiaľ je 
predpokladaný čas odchodu okolo 15.00 hod. v piatok 15. mája. 
Vrátime sa v sobotu približne okolo 17.00 hod.
Po rozdelení dorastencov do áut je možné dohodnúť iný čas a iné miesto vyzdvih-
nutia detí priamo s vodičom.
Zároveň prosíme rodičov, ktorí sú ochotní pomôcť s dopravou, aby nám to včas 
oznámili.

Stretnutia mladých
Diskusný večer NABOSO
Pozývame vás na diskusný večer pre mladých NABOSO: „Prvá pomoc, ďalšia šan-
ca“ s doc. MUDr. Viliamom Dobiášom, PhD., špecialistom na urgentnú medicínu, 
prezidentom Slovenského Červeného kríža a odborným garantom projektu Krajina 
záchrancov. Naboso sa uskutoční v tradičnom termíne – prvý štvrtok v mesiaci,  
7. 5. o 18.30 hod., v klube UNIK na Ferienčíkovej 5. Príďte položiť svoje otázky!

VEČERA
Vo štvrtok 21. 5. 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 piesňach. Srdečne po-
zývame 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 
V máji sa k chválam stretneme netradične dvakrát, a to 3. 5. o 9.00 hod, ako aj 
31. 5., tiež o 9.00 hod. Už tradične pozývame všetky vekové skupiny. 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 na pravidelnom aprílovom stretnutí dňa 20. 4. 2015. 
Okrem pravidelnej agendy – služby, pošta a kontrola úloh sme sa zaoberali nasle-
dovnými otázkami:
• Venovali sme sa predovšetkým situácii po oznámení o ukončení pôsobenia  
 kazateľa Josefa Sýkoru. Zhodli sme sa v tom, že je potrebné, aby Josef vysvetľoval  
 aj opakovane svoje dôvody, ktoré ho k tomu viedli. 
• Pripravovali sme mimoriadne členské zhromaždenie. Dohodli sme sa na ďalších  
 krokoch pri hľadaní kazateľa:
 – naformulujeme charakteristiku kazateľov, ktorých hľadáme,
 – nad menami konkrétnych kandidátov budeme rozmýšľať 
 v rozšírenej zostave.
• Stretli sme sa s delegátmi na konferenciu CB, ktorá bude 8.– 9. 5. 2015 v Bardejo- 
 ve: Monikou Meltzerovou, Martinou Petijovou, Janom Komrskom a prešli sme spo- 
 lu agendu na konferenciu.
• Odsúhlasili sme návrh br. Blaha Číčela pripravovať večerné nedeľné bohoslužby.
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• Odsúhlasili sme návrh Dušana Číčela pripravovať stretnutia dorastu pred nedeľ- 
 nými bohoslužbami.

Ďalšie stretnutia SZ: 4. 5. 2015, 8. 6. 2015

MIMORIADNE STRETNUTIA
Obed pre mladé rodiny
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 zakladateľom združenia Návrat, sociálny poradca a supervízor. Venuje sa 
rodinným formám starostlivosti o opustené deti, sanácii rodín v kríze, systémo-
vým zmenám sociálnoprávnej ochrane detí, supervízii, manažovaniu organizácie, 
personálnemu rozvoju odborných pracovníkov, 8 rokov externe učil na Katedre so-
ciálnej 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.
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 
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, 0905 721 090.
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ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
  3. 5.  Šusterová Mária – 80
  6. 5.  Číčelová Milota – 76
  7. 5.  Markuš Štefan – 79
 21. 5.  Matej Miloš – 84
 26. 5.  Ďurišková Margita – 86
 27. 5.  Číčel Blahoslav – 82
 31. 5.  Kušnírová Jarmila – 65 
Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby sa vaša 
nádej rozhojnila mocou Ducha Svätého.

Rimanom 15:13

Poďakovanie rodiny Virikovcov
Milí priatelia, 
chceme sa Vám poďakovať za čas, ktorý sme s vami mohli stráviť a za to, že sme ako 
čerství maturanti mohli nájsť spoločenstvo mladých a zázemie, v ktorom sme mohli 
rásť. Keď nás pred piatimi rokmi oslovila Katka Habrdová k práci v školskej besiedke, 
váhali sme, či sa do takej náročnej služby pustiť, no aj vďaka jej podpore sme mohli 
začať prekonávať svoj strach z učenia a práce s väčšou skupinou detí. V tom čase bola 
za besiedku zodpovedná Lenka Borošová, ktorá je nám vo svojom prirodzene pria-
teľskom a láskavom vzťahu s deťmi stálou inšpiráciou. Spolu s Veronikou Roháčkovou 
sme sa snažili hľadať nové spôsoby, ako osloviť staršie deti na besiedke.
Posledné dva roky sme mali možnosť spoznať nový tím ľudí, ktorým besiedka le-
žala na srdci.Sme Bohu vďační, že sme mohli pracovať s Ninom Komárikom, Ma-
rou Machajdíkovou, Angie Vráblovou, Jankou Lehotskou a Lukášom Uhlíkom. Be-
siedka nabrala iný ráz, no stále je v jej centre hľadanie vhodnej cesty našich detí 
k Bohu. Je veľkou a náročnou výzvou hľadať spôsob, ako súčasným deťom hovo-
riť o Bohu, no veríme, že sa to tomuto tímu bude aj naďalej dariť. Vnímame, že 
je nevyhnutné, aby sa do práce s deťmi zapájali ľudia zo zboru,ktorí najviac de-
ťom rozumejú ich rodičia, priatelia, rodina. Možno takto inšpirujeme aj iných k te-
jto práci s mladšími deťmi, staršími, či s dorastom. Táto služba je na jednej strane 
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náročná (časovo, psychicky, niekedy aj fyzicky), no na druhej strane pre dospelých 
obohacujúca, keďže deti svoje myšlienky, názory, pocity vyjadrujú bezprostred-
ne vo svojej prirodzenosti, jednoduchosti a (pozitívnej) naivnosti. Besiedka sa sta-
la detskou bohoslužbou, počas ktorej veľa prijímajú deti, no aj učitelia a hostia.  
A za to ďakujeme. 
O pár dní odchádzame a máme možnosť premýšľať nad rodinou, do ktorej sme sa 
len „náhodou” dostali. Pre nás bol tento zbor domovom. Pred rokmi sme boli radi, že 
sme sa mohli skryť v anonymite veľkého spoločenstva, dnes sme vďační, že napriek 
tomu sme boli videní a prijatí. Najskôr staršími tetami, medzi ktorými sme sedávali 
v malej sále a ktoré sa tešili, keď nás po prázdninách znova videli na bohoslužbách, 
neskôr ľuďmi v besiedke, od ktorých sme dostali pri narodení nášho Timoteja dar  
a nakoniec celým zborom, keď sme si pri rozlúčke na členskom zhromaždení uvedo-
mili, že sme súčasťou tejto veľkej rodiny. 
Keď teraz odchádzame, veríme, že nás Boh vedie na miesto, kde sme preňho potreb-
ní, kde sme potrební pre službu druhým ľuďom, do ktorej nás volá. Uvedomujeme 
si, že opustiť domov je v určitom zmysle nevyhnutná cesta každého kresťana. Ide  
o domov nášho Ja našich predstáv, pováh, nášho myslenia... Musíme opúšťať to, čo je 
pre nás známe a bezpečné a vydať sa na neznámu cestu Božej premeny nás samých. 
Veríme, že len tak môžeme byť naozaj potrební pre druhých. To je niečo, čo sme 
mohli medzi vami zažívať a prajeme aj vám, aby ste dokázali opustiť svoj „domov”  
a otvoriť sa novým cestám hoci je to často bolestivé. 
Nakoniec vás chceme poprosiť o modlitby. Prišli sme sem ako čerství maturanti, 
odchádzame ako zrejúca rodina. Cítime, že bez duchovnej podpory by bol pre nás 
odchod omnoho ťažší. Prosíme vás, aby ste na nás mysleli, keď budeme zakladať 
domov pre naše deti v Albinove, ale tiež miesto, kde budú môcť nájsť domov aj iní 
v zbore v Sečovciach, tak ako sme ho my našli v Bratislave. Ďakujeme, že ste nám 
otvorili priestor kostola a dvere svojich domovov a veríme, že ak pôjdete na východ, 
prídete k nám do zboru, ale aj do našej rodiny. 

 Vaši Virikovci 
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POZVÁNKY
Štyri ročné obdobia – jar 2015
Milí priatelia, kamaráti, známi i neznámi,
ani sme sa nenazdali a prišla konečne jar. Teplé lúče slnka, rozkvitnuté stromy, voňavá 
trávička, všetko sa opäť prebúdza zo zimného spánku. Je to čas aj pre nás. Signál 
trochu si zašportovať a byť spolu. Pozývam teda malých, veľkých, starých, mladých, 
pešo, na bicykli na výlet do Malých Karpát.
Termín podujatia: 16. 5. 2015 
Zraz: o 9.45 hod. v Limbachu – parkovisko pri zastávke SAD
Trasa a popis: Zelený chodník: Limbach – Kozí chrbát 2.15 hod.
Červený chodník: Kozí chrbát – Tri kamenné kopce 1 hod. 
Modrý chodník: Tri kamenné kopce – Limbach 2 hod. 
MIERNE NÁROČNÁ TRASA
Predpokladaná dĺžka turistického výletu: 5 – 6 hodín
Výstroj: jarná
Výzbroj: turistická jarná, paličky, bicykle
NEZABUDNÚŤ PRIBALIŤ NIEČO NA OPEKANIE!
Verím, že vás počasie neovplyvní, pretože skalní idú za každých podmienok.

Váš priateľ, kamarát, známy, neznámy Martin Ďuriška

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 nájdete na nástenke vo 
vestibule alebo na alica.rosova@gmail.com, 0915 749 470. 

Pozvánka na koncert Kvapôčiek 
Pozývame malých aj veľkých objavovať s nami farby hudby na našom koncerte „Ces-
ta zo šedého mesta“ v piatok 29. mája o 17:00 hod. na Cukrovej 4, v rámci akcie 
Noc kostolov.
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Noc kostolov – Cirkev v šedom meste
V piatok 29. mája sa pripojíme k európskej akcii Noc kostolov 2015. Pozvite svojich 
známych aj neznámych a vstúpte do otvorených dverí v ktorejkoľvek časti programu 
od 17.00 do 00.30 hod.

PROGRAM
Motívom Noci kostolov v kostole na Cukrovej 4 bude pieseň Daniela Rausa Šedé 
město, ktorú v úvode zaspievajú Kvapôčky. Úryvky z piesne sú názvami jednotlivých 
častí programu:
17.00  „Někde tady blízko někdo musel zpívat“
 Cesta zo šedého mesta – koncert detského speváckeho zboru Kvapôčky
19.30  „Prohledali ulici a domy opodál“
 Moderovaná diskusia o histórii a architektúre kostola  
 pod zemou na Cukrovej 4 spojená s prehliadkou
21.00  „Tma pomalu padá, lidé hledají tím víc“
 Čítanie poézie a prózy sprevádzané hudobnými  
 improvizáciami Jozefa Luptáka a jeho priateľov
23.00  „… Někde tady musí přece být!“
 Hudba
24.00  „Nijaká tma nie je dosť tmavá; NOC ti svieti ako deň,  
 tma ti je sťa svetlo.“ (Ž 139:12)
 Modlitby a zamyslenie v tichu

Za prípravný tím Jana Klagová

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 €. Prihlášky a zálohu 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
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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 diakonic-
kej práce v rámci Cirkvi bratskej.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
– odborné vzdelanie (VŠ 1. stupňa výhodou) z oblasti sociálnej práce alebo hu-
mánneho zamerania,
– prax v sociálnej oblasti min 3 roky,
– schopnosť vedenia inštitúcie a motivovania podriadených – manažment,
– odborné vedomosti a praktické opatrovateľské zručnosti v starostlivosti o hen-
dikepovaných 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.
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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  
 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 motivačného listu zasie-
lajte na nižšie uvedenú adresu do 30. 6. 2015.

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

Ponuka – prenájom
Dám do prenájmu 1-izbový byt, lokalita Halašova ul., Bratislava.
Informácie na kontaktom čísle 0918 944 363.
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Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
Klub A4 v budove YMCA, Karpatská 2

3. 5. Keď okradne brat brata David Beňa 

10. 5. Obeť alebo páchateľ
Divadlo Mimo, Jaroslav Beliš

Josef Sýkora

17. 5.

Informácie použiješ vo svoj prospech! 
Z DEKALÓGU 8

Úryvky z filmu Krzysztofa Kiesłowskeho
Hudobná improvizácia Jozef Vlk a Harry

Daniel Pastirčák

24. 5.

Letnice
Výročie založenia Zboru Kaplnka 

 Slávnosť krstu a prijímania členov 
Kaplnky

Výtvarná projekcia J. Šicko, P. Gála

Daniel Fajfr, CZ

31. 5. Absolútno je relatívne
Slávnosť Sv. Trojice

Daniel Pastirčák

 

Informačnýlist
Máj 2015

Z b o r  C i r k v i  b r a t s k e j  K A P L N K A  •  K a r p a t s k á  2  •  B r a t i s l a v a



Informačný list Máj 2015

15

Spoločný obed
Pozývame vás na spoločný obed po bohoslužbe prvú nedeľu v mesiaci – teda dňa 
3. mája a 7. júna 2015. Prinesieme si niečo so sebou – nátierku, koláč, šalát, niečo 
s čím sa chceme podeliť a položíme to na stôl pre všetkých. Chceme sa stretnúť, 
lepšie sa spoznať. Teplé jedlo neodporúčame, nemáme možnosť ohrievať ho. 
Tešíme sa na stretnutie.

Príprava na krst a vstup do Zboru Kaplnka 
Stretnutie skupiny bude v utorok 5. mája o 18.00 hod. na Cukrovej 4.

Duchovná obnova v tichu
Pozývame vás na spoločné stretnutie v modlitbe, rozjímaní a v tichu – na duchov-
né cvičenia do Levoče v dňoch od 26. do 30. 5. 2015. 
Viesť ich bude Daniel Pastirčák. 
INFORMÁCIE A PRIHLÁŠKA: Alica Rosová, alica.rosova@gmail.com, 0915 749 470 
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Informačný list vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Cukrová 4, Bratislava
Len pre vnútornú potrebu Zboru CB Bratislava.

Príspevky do júnového čísla zasielajte do 25. mája 2015
Neprešlo jazykovou úpravou.

Svoje peňažné príspevky môžete posielať na účty:
Prevýdzkový účet:  2665040073/1100 
 IBANSK2311000000002665040073 
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  

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

SPRÁVCA ZBORU 
Josef Sýkora: 0910 168 587; sykora@cbba.sk
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
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


