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SPOLOČNÉ STRETNUTIA 
Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.
Modlitebné stretnutia počas letných prázdnin nebudú.

Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.

5. 7. Pravdu neupáliš
Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou

Josef Sýkora 

12. 7. Stručná správa o skaze najvyššieho
mrakodrapu sveta Josef Sýkora

19. 7. Ako žíť v svete bez múrov? Josef Sýkora

26. 7. Marek Markuš

2. 8. Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou Jozef Ban

9. 8. Jozef Kerekréty

16. 8. Dušan Číčel

23. 8. Umenie načúvať Josef Sýkora

30. 8. Zopár vecí, na ktorých záleží! Josef Sýkora

6. 9. Ako sa hľadá život
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.

Bohoslužby budú počas júla a augusta prebiehať zjednodušene – vo forme stručné-
ho zamyslenia, diskusie a modlitieb.

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

5. 7. Jarmila Chytilová a Slávka Timčáková

12. 7. Igor a Drahuška Ferenčíkovci

19. 7. Jan a Milada Komrskovci

26. 7. Peter a Viera Komrskovci

2. 8. Táňa Lacová

9. 8. Zuzana a Jozef Banovci

16. 8. Elena Andréová

23. 8. Táňa a Miro Smolinskí

30. 8. Táňa Lacová

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 916 867, 02/5296 3940 
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Integrované bohoslužby v Betánii Senec
Kaplnka Domu Betánia Senec, Štefánikova 107
V júli a v auguste integrované bohoslužby nebudú. 

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

Biblické hodiny v stredu 
Biblické štúdium počas letných prázdnin nebude.

Biblická hodina pre ženy 
Počas letných prázdnin biblické hodiny pre ženy nebudú. 
Stretneme sa v septembri 2015.

KONTAKT:  Drahomíra Ferenčíková, 0907 048 095

PRAVIDELNÉ STRETÁVANIA
V čase letných prázdnin pravidelné stretnutia jednotlivých aktivít nebudú,  
pokračovať budú v septembri.

LETNÉ POBYTY
Letný pobyt D3, Hotel Remata   19. 7.–25. 7. 2015 

Celoslovenský letný pobyt detí, RZ Podskalie 31. 7.–7. 8. 2015 

Letný pobyt Kvapôčiek, Ličov   8. 8.–16. 8. 2015
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STARŠOVSTVO ZBORU
Informácie zo zasadania staršovstva zboru
Staršovstvo zboru sa v júni stretlo na pravidelnom mesačnom stretnutí 8. 6. 2015  
a na mimoriadnom stretnutí 23. 6. 2015. Venovali sme sa nasledovným témam:

•  Vyhodnotenie dotazníka o profile budúceho kazateľa – zhrnuli sme si pre seba   
 dôležité charakteristiky: 
 – komunikovať evanjelium jazykom zrozumiteľným sekulárnemu človeku, 
 – otvorenosť voči iným cirkvám, 
 – byť autoritou v prostredí, kde pôsobí, 
 – teologické vzdelanie.

Dohodli sme sa na spôsobe komunikácie výstupov z dotazníka členom zboru. 
Vyjadrili sme vďačnosť za prácu, ktorú na príprave dotazníka aj na jeho vyhodnotení 
urobila Jana Lindbloom.

•  V ďalšom sme prechádzali konkrétne mená kazateľov, ktorých by sme mohli  
 osloviť v nastávajúcom období a dohodli sa, ako budeme postupovať. 

•  Vypočuli sme si informácie z našej stanice vo Sv. Jure. SZ poverilo Milana Mitanu  
 vykonaním krstu a prijatím nových členov do zboru v nedeľu 13. 6. 2015.

•  Naplánovali sme služby na nasledujúci polrok, dohodli sme sa aj na pozvaní  
 viacerých kazateľov ako hostí na jeseň t.r.

•  SZ poverilo Jozefa Kerekrétyho vysluhovaním Večere Pánovej v nedeľu 2. 8. 2015.

•  SZ rozhodlo o disciplinárnom opatrení voči Jozefovi Hornáčkovi, ktorý nebude  
 pristupovať k Večeri Pánovej po dobu 6 mesiacov (do 30. 11. 2015).

•  Tomáš Komrska dňa 21. 5. 2015 požiadal o uvoľnenie z funkcie člena staršovstva  
 zo zdravotných, rodinných a kapacitných dôvodov. Staršovstvo dňa 8. 6. 2015  
 jeho žiadosť prerokovalo a s porozumením Tomášovej situácii jeho abdikáciu  
 prijalo. O voľbe člena staršovstva, ktorý by ho vo funkcii nahradil, rozhodne  
 najbližšie členské zhromaždenie.

Nasledujúce stretnutia staršovstva budú: 8. 7., 5. 9. a 7. 9. 2015.
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ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
   7. 7.  Anna Borošová – 86
20. 7. Ľudmila Keleová – 79
  2. 8.  Marta Hlatká – 79
  5. 8.  Mária Tallová – 70
  7. 8.  Marcela Krupová – 65 
17. 8. Helena Číčelová – 78
17. 8. Júlia Matejová – 82
20. 8. Elena Andréová – 88
31. 8. Štefan Márföldi – 76

Hospodin ťa bude neprestajne sprevádzať, tvoju dušu nasýti na vyprahnutých 
miestach, spevní ti kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada a vodný prameň, 
ktorého vody ťa nesklamú.

Izaiáš 58:11
 

Narodili sa
12. 2. Ondrej Šiller
18. 5. Vilma Markušová
18. 5. Lucia Vráblová
  5. 6. Michaela Hana Šipková
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Goodbye letter

Drahý zbor Cukrová,
Dovoľte mi poslať Vám listom, čo som nedokázala povedať na členskom zhromažde-
ní. Túžila som odovzdať Vám svoju lásku a vďaku za Vás a za túto komunitu. Verím, 
že Vám niečo z toho povedali aj moje slzy. Ste hlboko v našich srdciach a my sme tu, 
s našou „rodinou na Cukrovej“ doma.
Pamätám si, keď sme sa prišli pozrieť z Ameriky do Bratislavy, do zboru, Betánie, 
Narnie... stretli sme sa so staršovstvom – Danielom Lacom, Dušan Číčelom, Milenou, 
Danielom, Igorom André... celá tá skúsenosť bola ako sen. Krásny sen. Veci, ktoré robí-
te, aktivity, perspektívy, ktoré máte, sú jedinečné. Ale ešte väčšmi to, kým ste – ľuďmi, 
ktorí sú otvorení, aktívni, že každý sa rád sľúbi a pomáha ako môže, že ste láskaví, ale 
aj kritickí a premýšľaví. Jasne sme s Josefom cítili, že toto je pre nás úžasné miesto  
a možnosť a chceli sme sa pripojiť k Vašej ceste.
Pozerám sa na školy, Betániu a náš zbor a mám pocit, že sú stále také krásne a jedi-
nečné, a ja som nesmierne rada, že sme mohli chvíľu kráčať s Vami.
Pamätám si, keď sme Alenka Uhlíková a ja mali Jurka a Šimonka ešte maličkých  
a skúšali sme spolu hovoriť, no bolo to ťažké, ale rozumeli sme si v tom, že sme sa 
trochu obe cítili ako v cudzine a trochu samé. Ale asi to tak už nie je ani pre jednu 
z nás. Vaša komunita nám otvorila svoje srdcia a my sme Vás prijali do nášho – a to 
až natoľko, že zvažovať odchod bolo jedným z najťažších rozhodnutí v mojom živote. 
Máme Vás veľmi radi. Priateľstvá, čo medzi sebou máte sú neuveriteľne dobré. Som 
vďačná, že som pre Vás vždy bola len Lynette, nemusela som byť iná, nemusela som 
vyplniť nejakú predstavu o kazateľovej manželke. Vždy ste ma prijímali takú, aká som 
a to bol pre mňa najväčší dar, ktorý som mohla dostať. Ďakujem. 
Dúfam, že ste nás za tých osem spoločných rokov spoznali natoľko, že nám môžete 
veriť, že to, čo teraz robíme potrebujeme v tejto chvíli spraviť ako rodina. My nie sme 
iba kazateľ a jeho žena, sme Josef a Lynette a Šimon a Luke a sme medzinárodná 
rodina, máme svoje túžby, ktoré sú naše a jedinečné pre nás. Aby sme ďalej fungovali 
a pokračovali, potrebujeme teraz odísť. Nie je to ľahké a nie je to pre Vás ideálne, 
tomu veľmi dobre rozumieme a je mi veľmi ľúto, keď viem, čo to pre Vás znamená 
a že máte teraz ťažké obdobie. Toto by som si nepriala. Nerozumiem, prečo sa stalo 
všetko to, čo sa odohralo tento rok. Nerozumiem, prečo to prišlo všetko naraz. Mohli 
sme povedať, že plánujeme odísť, skôr... možno, ale podľa situácie v našom zbore by 
som asi aj dnes urobila to isté. Neboli sme si úplne istí našim odchodom a nechceli 
sme pridávať ku kríze, ktorá tu bola.
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Vidím pred sebou dnes ľudí plných lásky, milosti a múdrosti. Ako zbor ste veľmi 
bohatí. Vidím, že máte všetko, čo potrebujete... a aj keď Vám niečo chýba, máte 
vieru, že Boh je vždy s Vami a nikdy Vás nezanechá. Želám Vám, aby ste sa viac 
zomkli a hľadali spoločnú cestu. Aby Boh mohol stavať svoj dom medzi Vami  
a s Vami. Vy ste silnejší a lepší spolu, aj keď máte iné názory, ako každý sám. Máte 
tu niečo výnimočné a dúfam, že ešte veľa ľudí spozná Vašu komunitu a Božiu 
lásku cez Vás.

Ján 14:15–21
Srdečne ďakujeme,

Lynette Sykora 

 

OZNAM
•  Počas letných prázdnin môžete v prípade potreby kontaktovať  
 kazateľa alebo kanceláriu na telefónnom čísle 0915 756 270. 

•  Výtvarníčka (odbor maľba a iné médiá, grafický dizajn – VŠVU) z dôvodu  
 prisťahovania do Bratislavy hľadá pracovné možnosti – pedagogické na všet- 
 kých stupňoch škôl a ZUŠ, v múzejnej a galerijnej pedagogike, v oblasti  
 kultúry, vydavateľskej činnosti, dizajne kníh, ilustrácií a pod.

Kontakt: 0907 826 720
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Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
Klub A4 v budove YMCA, Karpatská 2

5. 7. Daniel Pastirčák

12. 7. Juraj Ševčík

19. 7. Zuzana Mojžišová – časť 1.

26. 7. Zuzana Mojžišová – časť 2.

2. 8. Daniel Pastirčák

9. 8. Juraj Kušnierik

16. 8. Alica Rosová 

23. 8. Jana Camara

30. 8. Daniel Pastirčák

6. 9. Daniel Pastirčák
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Kaviareň
Cez letné mesiace obmedzíme kaviareň po bohoslužbách len na pitie, prípadne 
nejaké ovocie zo záhradných prebytkov. Taktiež nebude spoločný obed v nedeľu 
5. 7.

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.

Web
V najbližších týždňoch bude spustený nový informačný web Kaplnky na www.
cbkaplnka.sk. Okrem informácií o Kaplnke tam nájdete aj pekné fotky, texty na 
prečítanie a nahrávky z bohoslužieb. 
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Informačný list vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Cukrová 4, Bratislava
Len pre vnútornú potrebu Zboru CB Bratislava.

Príspevky do do septembrového čísla zasielajte do 31. 8. 2015
Neprešlo jazykovou úpravou.

Svoje peňažné príspevky môžete posielať na účty:
Prevádzkový účet:  2665040073/1100 
 IBANSK2311000000002665040073 
Fond pomoci:  2652040613/1100 
 IBAN SK6111000000002652040613
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

Peňažné príspevky môžete posielať na 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


