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SPOLOČNÉ STRETNUTIA 
Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.

13. 9. Zahájenie školského roka Tomáš Komrska

20. 9. Hľadanie nového kazateľa Jozef Ban 

27. 9. Predstavenie novej riaditeľky 
Betánie Senec Jany Šuranovej Miroslav Krupa 

Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.

6. 9. Ťažkosti a pády  
Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou

Josef Sýkora

13. 9. Život nie je fér  
Začiatok školského roka Ján Ban ml.

20. 9. Nespravodlivo odsúdený Josef Sýkora 

27. 9. Spravodlivo k starobe Jiří Hofman

4. 10. Čo ma páli I.  
Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou

Petr Kučera
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Nedeľné stretnutia pri Božom Slove o 19.00 hod.
Čo hovorí Božie Slovo do našich životov.

6. 9. Blahoslav Číčel

13. 9. Ján Komrska

20. 9. Radko Krupa

27. 9. David Kudroč 

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

6. 9. Ako začať školský rok Milan Mitana 

13. 9. Evanjelium v meste II Marek Markuš

20. 9. Odkiaľ k nám prichádza dieťa? Daniel Pastirčák

27. 9. Úvod do kréda Milan Mitana

KONTAKT: Milan Mitana, 0903 776 563, mmitana83@gmail.com 
Aktuálne informácie a nahrávky kázní sú na: www.cbsvatyjur.sk

Integrované bohoslužby v Betánii Senec
Kaplnka Domu Betánia Senec, Štefánikova 107
Pravidelné mesačné bohoslužby s klientami Betánie Senec pokračujú stretnutím  
13. 9. o 18.00 hod. na tému Spomienky na prázdniny, ktoré povedie Lenka Borošová. 
Svojou účasťou na týchto bohoslužbách prejavíte lásku k tým najslabším v našom 
spoločenstve a v ich úprimnosti stretnete samotného Krista.
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Nedeľné duchovné stíšenia v Betánii o 10.00 hod.
Betánia Bratislava, Partizánska 6

6. 9. Slávka Timčáková

13. 9. Anna Andréová

20. 9. Milena a Jozef Uhlíkovci

27. 9. Juraj Kušnierik

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 

Biblická hodina pre ženy 
Pozývame Vás na poprázdninové stretnutie žien v utorok 8. 9. 2015 o 18.00 hod. 
Téma štúdia Viera na základe textu 1Jána 5:1–5. Porozprávame sa aj o tom, čo sme 
počas leta prežili a o náplni našich stretnutí v budúcom školskom roku. 

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.
Pravidelné stretnutia besiedky začnú v nedeľu 27. 9. 2015.

KONTAKT:  Zuzana Banová, 0908 733 188, jzbanovci@gmail.com
 
Klub Slniečko 
Informácie o stretnutiach najmenších detí a mamičiek v Klube Slniečko nájdete na 
www.cbba.sk/aktivity/klub-slniecko
Stretnutia začnú 1. 10. 2015

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

Nedeľné bohoslužby pre deti – školská besiedka 
Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa,  
rozmýšľal som ako dieťa.
Túžba posunúť nedeľné vyučovanie detí v školskej besiedke – Nedeľnej škole viac  
k rodičom a byť im pomocou, prepojiť témy s témami nedeľných bohoslužieb  
a zborovým životom, hľadať odpovede na jednoduché, ale ťažké otázky detí nás spolu 
viedlo k programu, kde sme okrem vyučovania začali pozývať na naše stretnutia rodi-
čov detí, starších zboru, kazateľov a ľudí aktívnych v zborových službách. Pýtame sa  
a počúvame o ich viere v Ježiša Krista v každodenných životných situáciách. Spoloč-
ný čas strávený spievaním piesní, čítaním z Biblie a túžbou vnímať Božiu prítomnosť, 
tvorivou činnosťou a hraním sa nás viedla k tomu zmeniť názov stretávaní na Nedeľ-
né bohoslužby pre deti. 
Pozývame všetky deti 1.–5. ročníka, ale aj ich rodičov. Stretávame sa v zelenej miest-
nosti na 2. poschodí každú nedeľu o 10.00 hod. okrem prvej nedele v mesiaci. 
Školský rok začíname v nedeľu 27. septembra spoločným zoznamovacím rozdý(ú)- 
chavaním.

Jan Komárik
KONTAKT: Mária Machajdíková, maria.machajdik@gmail.com
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Kvapôčky 
Bližšie informácie na stránke www.kvapocky.cbba.sk

KONTAKT: Michal Ferák, kvapocky@cbba.sk

Mráčiky 
Ak máte záujem prihlásiť svoje dieťa (2.–3. ročník ZŠ) na školský rok 2015/2016 
do Mráčikov, môžete tak urobiť do 20. 9. 2015 mailom, osobne alebo telefonic-
ky.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Bližšie informácie: www.mraciky.cbba.sk.

KONTAKT: Daniel Machajdík, 0905 434546, mraciky@cbba.sk

Stretnutia mladých 
Aktivity pre mladých sa opäť začnú v októbri.

KONTAKT: Veronika Roháčková, v.rohackova@gmail.com  
 mladi.cbba@gmail.com

Stretnutia pri speve duchovných piesní 
Už od pondelka 7. 9. 2015 o 18. 45 hod. pokračujú stretnutia pri speve a pies-
ňach. Srdečne pozývame každého, kto má záujem o duchovné piesne, spev  
a stretnutie s ľuďmi, pravidelná účasť nie je podmienkou.
Tento mesiac máme príležitosť opäť spievať Dvořákove Biblické písně a pripojiť 
sa k spievaniu na slávnostných bohoslužbách pri príležitosti 25. výročia TWR-CZ  
v sobotu 19. 9. 2015 v Brne. Ak sa chcete pripojiť, prídite na pondelkové stretnu-
tie alebo nás kontaktujte, aby sme vám poskytli bližšie informácie.

KONTAKT: Dagmar Danelová, 0903 967 411, dagmar.danelova@gmail.com
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STARŠOVSTVO ZBORU
Informácie zo zasadania staršovstva zboru
Staršovstvo zboru sa stretlo na rokovaní 8. 7. a 16. 7. 2015. V letnom období sme ná-
sledne uskutočnili praktické kroky k hľadaniu kazateľa. Pripravovali sme tiež témy kázní  
a oslovovali kazateľov, aby sme zabezpečili služby na ďalšie obdobie.
Ďalšie stretnutia staršovstva:
5. 9. – mimoriadne celodenné stretnutie
7. 9. a 28. 9. – pravidelné stretnutia

MIMORIADNE STRETNUTIA
Spoločný obed pre rodiny s deťmi
Milí rodičia,
Tešíme sa, že Vás môžeme pozvať na ďalší spoločný obed pre rodiny s deťmi, ktorý sa 
uskutoční v nedeľu 11. októbra 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 prijala Natália Luptáková, s ktorou sa zamyslíme nad témou: Čítať Bibliu? 
Čítať Bibliu s deťmi? Nie je to ľahké, ale nie je to nemožné. Hľadajme spôsoby, ako 
na to. Naučme sa ako poskladať roztrúsené biblické príbehy do jedného veľkolepého 
obrazu. A hľadajme mosty medzi detskou a dospeláckou Bibliou.
V prípade záujmu kontaktujte, prosím, Elenu Markušovú: elen.markus@gmail.com 
alebo 0905 721 090.
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ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
   5. 9.  Jolana Molnárová  79

25. 9. Lýdia Bálintová 80

Ale sám náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval a v mi-
losti nám dal večnú útechu a dobrú nádej, nech poteší vaše srdcia a upevní ich  
v každom dobrom skutku a slove.

2. Tesaloničanom 2:16 –17 

Rozlúčili sme sa 
Dňa 7. augusta 2015 zomrel po ťažkej chorobe kazateľ Daniel Heczko. Pohreb sa 
uskutočnil 14. 8. 2015 v Českom Těšíne a v Třinci, odkiaľ pochádzal. 
Zbor CB v Prahe – Dejvice, v ktorom Daniel pôsobil, pozýva na spoločné spom-
ienkové stretnutie vďačnosti za jeho život a službu, ktoré sa bude konať v sobotu  
19. 9. 2015 od 15.00 hod. v Hoteli Krystal, J. Martího 2, Praha 6.

Svoje životné hodnoty popísal Daniel takto:
Moje identita Patřím Ježíši Kristu (Apoštol Pavel)
Můj vzor Nepřišel jsem, aby mi sloužili, ale abych sloužil (Ježíš Kristus)
Můj životní pocit Milostí Boží jsem to, co jsem (Apoštol Pavel)
Moje inspirace To, že jsem poznal Ježíše, je mi nade všechno (Apoštol Pavel)
Můj paradox Rád přijímám slabost. Vždyť právě, když jsem sláb, jsem silný 
(Apoštol Pavel)
Moje výzva Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem a být 
trpělivý (Apoštol Pavel)
Moje rada Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci (Apoštol Pavel)
Moje upozornění Především střežit a chránit své srdce, protože z něho vychází 
život (Bible, kniha Přísloví 4:23) 
Moje naděje Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista nám ze svého velikého milo-
srdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději (Bible, 1. list 
Petrův 1:3)
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Narodili sa
29. 7. Adam Beňo   rodičom Janke a Danielovi 
22. 8. Abigail Institoris   rodičom Jarke a Jurajovi (v Glasgowe)

Pobyt seniorov – pohľad naspäť
Chcem aj touto cestou ešte raz poďakovať organizátorom seniorského pobytu za 
možnosť zúčastniť sa na tomto stretnutí v Demänovskej doline. Tak ako každý rok 
si podujatie tohoto charakteru vyžaduje dlhodobú prípravu po každej stránke – či 
už od raňajšieho stíšenia po večerné stretnutie alebo ubytovanie a stravovanie 
podľa náročných kriterií nás všetkých. Tento rok sa nieslo stretnutie vo veľkom 
slova zmysle – veľký hotel, veľká účasť, veľa fundovaného programu a veľa dobré-
ho, o čom by sa dalo dlho rozprávať. Organizačný tím pod vedením brata Dušana 
mal veľa predpríprav a mnoho práce aj počas stretnutia. Zvládnuť tak rôznorodé 
spoločenstvo aké sa zišlo tento rok bolo veľmi náročné.
V tom všetkom, či už vo výbere miesta, hotela, spôsobu dopravy, programu i všet-
kého ostatného sme mohli vnímať Božie požehnanie, ktoré nás prepojilo, zjedno-
covalo napriek veku, miestu bydliska či denominácie a spolu sme boli obohatení 
Božou prítomnosťou. Božie požehnanie bolo cítiť v počasí, v ochrane pri túrach,  
v spoločných stretnutiach pri Jeho slove, jednoducho pri všetkom.
A tak ďakujem v prvom rade Jemu za myšlienku, kde a ako má celé stretnutie 
prebiehať. Potom organizátorom za porozumenie Božieho úmyslu ako to všetko 
pripraviť a uskutočniť.

S vďakou rodina Martišová z Ba 
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POZVÁNKY
UPdate 2015 – Konferencia pre mladých
Návod na radosť
11.–14. 9. 2015, Liptovský Mikuláš 
Stretnutie mladých UPdate 2015 je výborná príležitosť na budovanie komunity  
a vytváranie vzťahov medzi mladými ľuďmi z rôznych zborov. Na príprave a organi-
zácii sú zapojené celé tímy aj jednotlivci. Už po druhý raz UPdate ponúka program 
pre dve vekové skupiny – Network 15–23r a Network 23+. Tento rok sa chceme 
bližšie zaoberať Listom Filipským, preto aj zvolený názov Návod na radosť. 
Prijmite pozvanie na UPdate 2015 a zúčastnite sa tohto stretnutia osobne. 
Viac informácii o programe nájdete na stránke www.uniadm.sk 
Registrácia do 6. 9. 2015 
Tešíme sa na stretnutie v Liptovskom Mikuláši. 

KONTAKT: Slavomír Krupa, tajomník pre dorast a mládež 
 0904663611, mladez@cb.sk 

Kresťania a sociálna služba
Zastavenie pri 25. výročí založenia Betánie na Slovensku
V sobotu 26. septembra 2015 si chceme pripomenúť výročie založenia diako-
nického združenia Betánia. Hlavnú časť dňa vyplní odborná konferencia s ná-
zvom Kresťania a sociálna služba. Programom konferencie, na ktorú pozývame 
aj zástupcov iných kresťanských poskytovateľov sociálnych služieb zo Slovenska, 
Českej republiky, Nemecka a Holandska bude spoločné hľadanie odpovedí, aká je 
pridaná hodnota cirkevných sociálnych služieb, akou cestou sa uberajú, s akými 
problémami sa v súčasnosti stretajú, ako nesú svoju pôvodnú mýšlienku služby 
iným. Zameriame sa tiež na prepojenie lokálneho zboru a sociálneho zariadenia, 
dobrovoľníctvo a vzájomné obohatenie z praktickej i duchovnej služby blížnym. 
Súčasťou konferencie budú workshopy na aktuálne vybraté sociálne témy.
Večer sa uskutoční benefičný koncert na podporu všetkých projektov Betánie.  
V rámci tohto večera predstavíme knihu vydavateľstva Porta libri Tretí groš – Ako 
sa s láskou postarať o svojich starnúcich rodičov od Emily Ackerman. 
Počas celého dňa si budete môcť pozrieť výstavu obrazov a výrobkov našich klien-
tov s možnosťou ich zakúpenia.
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Srdečne pozývame všetkých, ktorých táto problematika zaujíma, ktorým je blízke 
dielo Betánie, alebo sa staráte o vlastných na pomoc odkázaných členov rodiny.
Prihlásiť sa môžete elektronicky alebo osobne u Anny Andréovej: 
dzbspravca@gmail.com 

X-lógia hľadania výšin 16 – Javorníky
Milí priatelia, kamaráti,
v tohtoročnom jesennom pokračovaní našich akcií zavítame do nenápadného, 
avšak turisticky atraktívneho pohoria Javorníkov. Naším „základným táborom“ 
bude modernýpenzión Javorník v Makove – Kasárňach v úctyhodnej výške 1000 
metrov nad morom. Zaujímavosťou je, že táto oblasť má štatút klimatických 
kúpeľov, hlavne pre choroby dýchacích ciest, ktorej parametre sú porovnateľné 
napr. s Vysokými Tatrami. Tak ako zvyčajne, pripravené sú turistické a cyklotu-
ristické túry viacerých obtiažností, ktoré začínajú priamo pri našom penzióne. 
Vzhľadom k výbornej polohe ubytovania sa naskytá príležitosť zdolať najvyšší 
vrchol pohoria Veľký Javorník doslova každému. Zdatnejším sa otvára možnosť 
zdolať niekoľko ďalších vrcholov pohoria, či pokochať sa vyhliadkou na neďaleké 
pohraničie zo Stratenca. Komu sa nechce drať topánky a nebojí sa chladnejšieho 
jesenného počasia má možnosť prevetrať svojho dvojkolesového tátoša na nená-
ročnej cyklotrase Bečva, vedúcej moravskou stranou pohoria. Zdatnejší cyklisti si 
vychutnajú pohľad na Javorníky zo susedného hrebeňa Hostýnskych vrchov.
Po náročnom dni je možné zrelaxovať sa vo wellness centre nášho penziónu či 
zahrať si rôzne hry v relaxačnej zóne.
V sobotu večer nebude chýbať pohľad do rôznych kútov sveta cestovateľským 
okienkom či opekačka pri ohníku a v nedeľu ráno sa môžeme tešiť na spoločné 
zamyslenie o hľadaní.
V rámci nedeľného individuálneho programu je možné navštíviť neďaleký najstarší 
skanzen v strednej Európe – Valašské múzeum v prírode v Rožňove pod Radhoš-
tem alebo vystúpiť na mýtickú horu Radhošť. Cestou domov sa naskytá možnosť 
vyhriať sa v termálnych bazénoch hotela Horal vo Velkých Karlovicích prípadne sa 
pokochať skalnými útvarmi Čertových a Pulčínskych skál v Lidečku.
Tešíme sa na spoločné prežitie jesenného víkendu nielen pri športe, ale aj pri 
ostatných spoločných aktivitách.
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Termín podujatia 9. 10.–11. 10. 2015

Miesto Javorníky, Penzión Javorník, Makov – Kopanice

Termín a čas zrazu 9. 10. 2015 medzi 18.00 –19.00

Predpokladaný návrat 11. 10. 2015

Výstroj Jesenná turistická

Výzbroj
Veci na opekanie, hudobné nástroje, hry.
Pre cyklotúry na Morave platný OP alebo pas, 
trekingový alebo horský bicykel.

Ubytovanie

Veľmi pekný penzión pod hlavným hrebeňom Javor-
níkov vo výške 1000 m. Ubytovanie pre cca 55 osôb 
v 2- 3- a 4-posteľových izbách s vlastným sociálnym 
zariadením.
Reštaurácia, wellness, herňa, free wifi, párty stan 
v prípade chladnejšieho alebo daždivého počasia.
www.javornik.sk

Strava

Polpenzia:
Raňajky – bufetové stoly,
Večere – hlavné jedlo + dezert
Možnosť objednať aj detskú polpenziu.

Cena 19,50 Eur/os/noc s polpenziou pri prihlásení 
do 13. 9. 2015

Prihlasovanie Cez Doodle formulár alebo e-mailom do vyčerpania 
kapacít penziónu.

KONTAKT: Andrej Vrábel, andrej.vrabel@gmail.com
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Celoslovenské spevácke stretnutie
13.–17. 11. 2015 v Liptovskom Mikuláši
Pozývame záujemcov na Celoslovenské spevácke stretnutie - pokračovanie stret-
nutí na Šírave a Starej Turej, ktoré sa uskutoční v novembri. Pozvanie nie je iba 
pre tých, ktorí spievajú v spevokoloch, prihlásiť sa môže každý, kto rád spieva, má 
záujem o duchovné piesne a o stretnutie s ľuďmi. Tentoraz sústredenie vyvrcholí 
nielen verejným vystúpením, ale aj nahrávaním CD.
Základné informácie:
Ubytovanie s plnou penziou v Hoteli Klar
Cena za celý pobyt 80 eur (dotovaná), v prípade kratšieho pobytu 23 eur/deň 
(Ak by cena bola pre niekoho prekážkou, prosíme, obráťte sa na nás.)
Prihlášky do 30. 9. 2015

Tešíme sa na spoločné spievanie!
Dagmar a Ewald Danelovci

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

PONUKY, PROSBA
•  Prenajmem zariadený 3-izb. byt, novostavbu v Ružinove. Byt bude voľný od  
 1. 10. 2015. Kontakt: 0904 528 495

•  Darujem nábytok – drevenú matnú stenu a čierny sekretár. Za odvoz.  
 Kontakt: 0907 351 381 

•  Mladý muž, študent, hľadá ubytovanie – privát v BA.  
 Kontakt: kancelária zboru 0915 756 270
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Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
Klub A4 v budove YMCA, Karpatská 2

6. 9. K čomu ma volá čas? Daniel Pastirčák

13. 9. Kde sa stala chyba?  
Z cyklu: BEZ HRIECHU TO NEJDE 1

Daniel Pastirčák

20. 9. Nemyslím – Môžem – Dám! Juraj Kušnierik 

27. 9.
Bez mňa je to o ničom! 

Z cyklu: BEZ HRIECHU TO NEJDE 2 
Ukážky z filmu F. Feliniho – Skúška orchestra 

Daniel Pastirčák

4. 10.
Zotročím ťa slobodou?  

Z cyklu: BEZ HRIECHU TO NEJDE 3 
Pandorina skrinka – Divadlo MIMO

Daniel Pastirčák
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Spoločné obedy
Po novomesačných bohoslužbách v nedeľu 6. 9. a 4. 10. bude v kaviarni SPO-
LOČNÝ OBED formou bufetu z toho, čo si donesieme. Pozývame aj tých, čo si 
nedonesú. 

Web
Na našej novej webovej stránke www.cbkaplnka.sk nájdete okrem informácií  
o chystaných alebo minulých akciách, textov na stiahnutie či fotiek už aj nahrávky 
našich bohoslužieb. 
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Informačný list vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Cukrová 4, Bratislava
Len pre vnútornú potrebu Zboru CB Bratislava.

Príspevky do do októbrového čísla zasielajte do 22. 9. 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.cbkaplnka.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


