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SPOLOČNÉ STRETNUTIA 
Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.

14. 6. Scripture Union Natália Luptáková 

21. 6. Ako ďalej? Tomáš Komrska 

28. 6. Rozlúčka s Josefom Sýkorom 

Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.

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

Josef Sýkora 

14. 6. Ako vládne otrok? Josef Sýkora 

21. 6. Na záver škoského roka Daniel Pastirčák 

28. 6. Ked človek odchádza Josef Sýkora

5. 7. 
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.

7. 6. O farizeovi a publikánovi Lk 18 Milan Mitana 

14. 6. O kúkoli medzi pšenicou Mt 13 Daniel Pastirčák 

21. 6. O talentoch Mt 25 Milan Mitana

28. 6. O milosrdnom samaritánovi Lk 10 Roman Baranovič 

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

7. 6. Slavomír Krupa

14. 6. Juraj Kušnierik

21. 6. Hanka a Vlado Matejovci

28. 6. Ján André a Roman Harvan

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

14. 6. Jákob u Lábana Tomáš Komrska

Svojou účasťou na týchto bohoslužbách prejavíte lásku k tým najslabším v našom 
spoločenstve a v ich úprimnosti stretnete samotného Krista.

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

3. 6. Obete a slávnosti Ez 45,46 Josef Sýkora

10. 6. Prameň života Ez 47:1–12 Daniel Pastirčák

17. 6. Svätá zem Ez 47:13–48:35 Josef Sýkora

Biblická hodina pre ženy 
Naše posledné stretnutie v tomto školskom roku nebude študijné. Lenka Timková, ko-
ordinátorka projektov misijnej spoločnosti Wycliffe Slovakia nám príde porozprávať 
nielen o svojej práci, ale aj aktivitách tejto celosvetovej misijnej spoločnosti. Cieľom 
Wycliffe je naplniť Kristovo veľké poslanie získavať učeníkov zo všetkých národov 
tým, že jej misionári zabezpečujú preklad Biblie do každého jazyka a vytvárajú pod-
mienky pre jeho používanie. Dozvieme sa, ako preklady vznikajú, ako misionári Bibliu 
alebo jej časti približujú ľuďom, učia ich čítať, písať a pochopiť biblické posolstvo. 
Tešíme sa aj na zaujímavé životné príbehy pracovníkov misie a ľudí, ktorí boli za- 
siahnutí Božím slovom.

Srdečne pozývame mladých aj starších na zaujímavé stretnutie v utorok 2. 6. 2015  
o 18.00 hod. Svojou účasťou nielen získame informácie, ale aj vyjadríme podporu 
tejto náročnej misijnej práci.

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 aj v júni 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. 

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

Stretnutia mladých
Diskusný večer NABOSO
Pozývame vás na diskusný večer pre mladých NABOSO s Josefom Sýkorom, na-
ším kazateľom. Budeme sa s ním rozprávať o obrátení k Bohu, nasledovaní Krista  
a vedení Duchom v dnešnom svete, našich vzťahoch a jeho vlastnom príbehu.
Naboso sa uskutoční v tradičnom termíne – prvý štvrtok v mesiaci, 4. 6. o 18.30 
hod. v klube UNIK na Ferienčíkovej 5. Príďte položiť svoje otázky!

VEČERA alebo piknik POD STROMOM
Rezervujte si, prosíme, štvrtok 18. 6. večer pre večeru na Cukrovej, prípadne pik-
nik v niektorom z bratislavských parkov. Prosíme, sledujte oznamy na bohosluž-
bách kvôli miestu a času konania, alebo nám napíšte.
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 piesňach. 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
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Stretnutie chvál v nedeľu ráno 
Posledné stretnutie chvál v tomto školskom roku sa uskutoční už tradične v prvú 
nedeľu v mesiaci a to 7. 6. o 9.00 hod. Počas letných prázdnin stretnutia nebudú.
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 v máji stretlo na riadnom zasadaní 4. 5. 2015, následne na dvoch 
mimoriadnych stretnutiach 11. 5. a 21. 5. 2015. Obsahom týchto stretnutí boli pre-
dovšetkým otázky spojené s hľadaním kazateľov pre náš zbor. 

Ujasňovali sme si náš spoločný postoj k profilu kazateľov, ktorých hľadáme. Identi-
fikovali sme oblasti pôsobenia kazateľa, špecifické potreby nášho zboru a následne 
očakávané zručnosti, ktoré by kazateľ mal mať. Sformulovali sme základný náčrt 
dotazníka, ktorý odborne dopracovala Jana Lindbloom. Dohodli sme distribúciu do-
tazníka a následné kroky po jeho spracovaní.

Zaoberali sme sa tiež návrhom rozdelenia úloh a zodpovedností kazateľa Josefa Sý-
koru po ukončení jeho pôsobenia v našom zbore. 

Ďalšie stretnutie staršovstva bude 8. 6. 2015.
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ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
   7. 6. Komárik Emil – 75
10. 6. Ferenčíková Drahomíra – 60
16. 6. Markušová Drahomíra – 78

Bože, učil si ma od mladosti a ja dosiaľ hlásam tvoje obdivuhodné skutky.
Ani keď zostarnem a zošediviem, neopúšťaj ma, Bože, kým neoboznámim s tvo-
jím mocným ramenom všetky budúce pokolenia.

Žalm 71:17–18 

Prosba o pomoc
Milí bratia a sestry, prosím Vás o pomoc pre Naďu Mitanovú, ktorú viacerí poznáte 
a ktorá chodieva občas do nášho zboru a do zboru Kaplnka. Naďa sa živila občas-
nými prekladmi, viedla reláciu v kresťanskom rádiu Radio 7 (TWR rádio), pomá-
hala drogami ohrozeným deťom a mládeži zo sídliska Pentagon. V tomto čase pre-
chádza náročným obdobím. Momentálne je v nemocnici, kde sa jej snažia pomôcť 
s jej problémami príjmu potravy. Naďa nemala trvalé zamestnanie, jej malé príjmy 
boli skôr nárazového charakteru, navyše zápasila aj so zdravotnými problémami, 
čo sa okrem iného odrazilo aj na vzniku dlhu na zdravotnom poistení. 
Teraz v nemocnici jej odmietli vyšetrenia, kým sa dlh nezaplatí. S prvou splátkou 
jej pomohli rodičia, ktorí sú však tiež v nepriaznivej finančnej situácii. 

Ak by ste boli ochotní Nadi pomôcť so splatením jej dlhu, ktorý je 670 Eur, môžete 
poslať príspevok na účet Fondu pomoci, číslo účtu 2652040613/1100 variabilný 
symbol 888, alebo do komentára napíšte Nada. 
Ďakujem.

Miro Jurík
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POZVÁNKY
Duchovné cvičenia v tichu
Pozývame vás na týždňové duchovné cvičenia v tichu do Levoče v termíne od 16. do 
23. augusta 2015. Viesť ich budú spoločne Daniel Pastirčák a Josef Sýkora. 
Ide o týždňový pobyt v Exercičnom dome v Levoči zameraný na sústredenú modlitbu, 
rozjímanie a otváranie sa Božej prítomnosti. Pobyt prebieha pri zachovávaní ticha. 
Stretávame sa trikrát denne pri krátkom úvode do rozjímania. Zvyšok času strávi-
me každý sám v modlitbe, čítaní Písma, rozjímaní v tichom prostredí oprostení od 
všedných povinností. V prípade potreby sa môžete porozprávať s vedúcim. Týždňový 
pobyt v tichu odporúčame hlavne ľuďom, čo už majú s takouto formou modlitieb 
skúsenosti.
Prihlášky budú vyvesené na nástenke na Cukrovej, prípadne posielané elektronickou 
poštou pre tých, ktorých adresy už máme v adresári. Otázky alebo žiadosť o zasiela-
nie pozvánok adresujte na alica.rosova@gmail.com.

Pozvanie pre deti na leto
V termíne 31. 7.–7. 8. 2015 sa uskutoční celocirkevný detský letný pobyt VeDeLe-
PoCiBr 2015. Na Námornú plavbu do RZ Podskalie pozývame deti vo veku od 6 do 
12 rokov, zborové i nezborové, známe i neznáme. Cena pobytu je 95 €. V prípade, že 
máte záujem prihlásiť svoje dieťa, urobte tak najneskôr do 15. 6. 2015. 
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 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
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Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
Klub A4 v budove YMCA, Karpatská 2

7. 6.
Choď vždy za hlasom túžby

DEKALÓG 9
Hudba Pjoni

Daniel Pastirčák 

14. 6. Koľko človek musí mať, aby mal dosť 
Video blog Tomáš Prištiak

Ján Markoš

21. 6. Podstatné je toto Ján André

28. 6. Ján Hus – Oheň v ohni Juraj Jordan Dovala
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Spoločný obed
Spoločné obedy pokračujú. Pozývame vás po novomesačných bohoslužbách  
v prvú nedeľu v mesiaci. Teda najbližšie 7. 6. a 5. 7. Prinesieme so sebou niečo  
– nátierku, koláč, šalát, s čím sa chceme podeliť a položíme to na stôl pre všet-
kých. Prosíme, nenoste veľa, aby sme neplytvali. 

Pozývame všetkých, aj tých, ktorí nič nepriniesli, dôležité je predovšetkým stretnúť 
sa. 

Duchovné cvičenia v tichu
Pozývame vás na týždňové duchovné cvičenia v tichu do Levoče v termíne od 16. 
do 23. augusta 2015. Viesť ich budú spoločne Daniel Pastirčák a Josef Sýkora. 

Ide o týždňový pobyt v Exercičnom dome v Levoči zameraný na sústredenú mod-
litbu, rozjímanie a otváranie sa Božej prítomnosti. Pobyt prebieha pri zachovávaní 
ticha. Stretávame sa trikrát denne pri krátkom úvode do rozjímania. Zvyšok času 
strávime každý sám v modlitbe, čítaní Písma, rozjímaní v tichom prostredí opros-
tení od všedných povinností. V prípade potreby sa môžete porozprávať s vedúcim. 
Týždňový pobyt v tichu odporúčame hlavne ľuďom, čo už majú s takouto formou 
modlitieb skúsenosti.

Prihlášky budú vyvesené na nástenke na Cukrovej, prípadne posielané elektronic-
kou poštou pre tých, ktorých adresy už máme v adresári. Otázky alebo žiadosť  
o zasielanie pozvánok adresujte na alica.rosova@gmail.com.
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Informačný list vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Cukrová 4, Bratislava
Len pre vnútornú potrebu Zboru CB Bratislava.

Príspevky do júloveho a augustového čísla zasielajte do 22. 6. 2015
Neprešlo jazykovou úpravou.

Svoje peňažné príspevky môžete posielať na účty:
Prevádzkový 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


