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SPOLOČNÉ STRETNUTIA 
Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.

11. 10. Prečo večerné nedeľné zhromaždenia? Blaho Číčel

18. 10. Práca Gedeonovcov Peter Komrska 

25. 10. „Poď a nasleduj ma“ 
– ako tomu rozumieš ty? Dávid Kudroč 

Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.

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

Petr Kučera

11. 10. Čo ma páli II Viktor Glier

18. 10. Kto je môj blížny? Jozef Ban 

25. 10. Chudoba vo svete a chudoba v nás Allan Bussard

1. 11. Čo ma páli III  
Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou

Juraj Kohút
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Nedeľné stretnutia pri Božom Slove o 18.00 hod.
Čo hovorí Božie Slovo do našich životov.

4. 10. Druhý príchod Pána Ježiša Blahoslav Číčel 

11. 10. Nebude – spoločná návšteva v Betánii Senec

18. 10. Voľná téma Jakub Kintler

25. 10. Voľná téma Tomáš Komrska

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

4. 10. Verím v Boha Otca Ján Henžel 

11. 10. Verím v Ježiša Krista Rado Krupa

18. 10. Verím v Ducha Svätého Milan Mitana

25. 10. Spoločná bohoslužba CB v Trnave o 10:00 hod. 
pre spoločenstvá z Nitry, Trnavy a Svätého Jura

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 budú v nedeľu 11. 10.  
o 18.00 hod. Svojou účasťou na týchto bohoslužbách prejavíte lásku k tým najslab-
ším v našom spoločenstve a v ich úprimnosti stretnete samotného Krista.

KONTAKT: Lenka Borošová, 0905 569 452, lenka.bobo@gmail.com
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Nedeľné duchovné stíšenia v Betánii o 10.00 hod.
Betánia Bratislava, Partizánska 6

4. 10.  Ladislav Ostrák

11. 10. Marta Hlatká

18. 10. Helena a Blaho Číčelovci

25. 10. 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 

Biblická hodina pre ženy 
Na októbrovom stretnutí v utorok 6. 10. 2015 o 18.00 hod. sa budeme v rámci pra-
videlných stretnutí žien rozprávať o istote večného života na základe textu z 1. Jána 
5:6 –21. 
Srdečne vás pozývame. 

KONTAKT:  Drahomíra Ferenčíková, 0907 048 095
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PRAVIDELNÉ STRETÁVANIA

Predškoláci 
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:  Zuzana Banová, 0908 733 188, jzbanovci@gmail.com
 
Klub Slniečko 
Stretnutia najmenších detí a ich mamičiek či oteckov alebo starých rodičov v Klube 
Slniečko sú každý štvrtok od 9.00 do 12.00 hod. Vítaní sú všetci, ktorí majú záujem 
o nové podnety pre svoje dieťa v skupine rovesníkov a o stretnutie s ľuďmi, ktorí 
prežívajú podobné starosti či radosti. 
Aktuálne informácie nájdete na www.cbba.sk/aktivity/klub-slniecko

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

Školáci
Nedelné bohoslužby pre deti – školská besiedka 
Ja som dvere. Kto vojde cezo mna, bude zachránený. Ev. Jána 10:9
Veľkú tému „Boh medzi nami”, sme po minuloročnom programe „Boh – Otec” tento 
rok posunuli k téme Ježiš – Boh Syn.
V októbri sme si zvolili „dvere” – ako symbol možnosti slobodného rozhodovania 
akou cestou sa vyberieme, čomu venujeme čas v živote.
11. 10. Voľný čas a počítačové hry. Predstavíme rodičov jedného z nás (Monika a Erik 
Markušovci).
18. 10. Ježiš: „Ja som dvere“. Hlavná téma mesiaca (Janka Lehotská).
25. 10. Do ktorých dverí som vstúpil a potom som to oľutoval. Rady skúseného brata 
staršieho (Vladislav Matej).

KONTAKT: Mária Machajdíková, maria.machajdik@gmail.com



5

Informačný list Október 2015

5

Mladší dorast
Stretnutia pre deti vo veku 11–15 rokov sú každý pondelok o 15.30 hod. na 
Cukrovej 4.

KONTAKT: Matúš Beňo, mato.beno87@gmail.com

Kvapôčky 
Bližšie informácie na stránke www.kvapocky.cbba.sk

KONTAKT: Michal Ferák, kvapocky@cbba.sk

Mráčiky 
Bližšie informácie: www.mraciky.cbba.sk.

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

Stretnutia mladých 
Diskusný večer NABOSO
Pozývame Vás na diskusný večer pre mladých NABOSO na tému „NIEČO SA MENÍ 
VO SVETE“ s Jurajom Kušnierikom. Aj v rámci diskusií Naboso sa niečo mení, 
môžete sa toho stať súčasťou. Naboso sa uskutoční vo štvrtok 8.10. o 18.30 hod.  
v klube UNIK na Ferienčíkovej 5. Príďte naboso, ale nevyzujte sa z diskusie.

Obývačky
V tomto semestri sa budeme stretávať aj v 4 obývačkách. 
Príďte na Naboso a dozviete sa, o čo ide.
Premietanie filmu
K októbrovej téme sa budú premietať aj dva filmy:
15. 10. film Of Gods and Men 
29. 10. film The Good Lie 
Príďte vo štvrtok o 18.15 hod. na Cukrovú 4.
Tešíme sa na VÁS!

KONTAKT: Peter Popluhár, 76peterpan@gmail.com  
 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 o duchovné piesne, spev a stretnutie s ľuďmi, 
pravidelná účasť nie je podmienkou.
Radi privítame záujemcov aj na Celoslovenskom speváckom stretnutí 13.–17. 11. 
2015 v Liptovskom Mikuláši. Je to príležitosť stretnúť sa s ľuďmi z rôznych kútov 
Slovenska (i Čiech) a pripojiť svoj hlas k spievaniu duchovných piesní a ich nahráva-
niu na CD. Informácie a prihlášky na www.divadlosluha.sk alebo u Dagmar Danelovej.

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

STARŠOVSTVO ZBORU
Informácie zo zasadania staršovstva zboru
Staršovstvo sa stretlo na svojom pravidelnom zasadaní 7. 9. 2015:
• Stretli sme sa s organizátormi konferencie „Kresťania a sociálna služba“ a hovorili 
 o prebiehajúcich prípravach konferencie, ktorá bola 26. 9. 2015 v priestoroch  
 našej modlitebne. Staršovstvo odsúhlasilo príspevok na túto akciu vo výške 500 €.
• Kazateľ Josef Sýkora informoval o zabezpečení kázní na nasledujúce obdobie  
 až do jari 2016. V tomto období nás príde navštíviť viacero pozvaných kazateľov  
 zo Slovenska a z Čiech. 
• Administrátorom zboru bude od 1. 10. 2015 brat kazateľ Ján Henžel.
• Stretli sme sa s pracovníkmi školskej besiedky, ktorí pripravujú stretnutia s deťmi  
 ako bohoslužby pre deti.
• Stretli sme sa s Petrom Popluhárom, ktorý navrhol zopojiť sa ako spoločenstvo  
 do pomoci utečencom. Pripájame sa k jeho iniciatíve a so záujemcami sa chceme  
 dohodnúť na konkrétnych krokoch pomoci aj o možnostiach pripojenia sa k iným  
 organizáciám (Nadácia Integra, Spoločenstvo Ladislava Hanusa ai.).
• Staršovstvo udelilo na základe žiadostí riaditeľov poverenie pre učiteľov nábožens- 
 tva v školách vo svojej pôsobnosti: pre Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa týmto  
 učiteľom: Ján Ban, Mike a Stephanie Edsallovci, Dušan Jaura, Dávid Laco, Štefan  
 Machajdík; pre CZŠ Narnia Bratislava: Katarína Jurenková, Viera Lopeňová, Abigail  
 Kratzat, Miroslav Mišinec, Daniela Praženicová, pre CZŠ Pezinok: Petra Bachmaye- 
 rová, Natália Luptáková, Monika Mitanová.
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• SZ odsúhlasilo nákup potrebných doplnkov na zariadenie kancelárií na 2. pos- 
 chodí vo výške 1000 €.

Informácia
Chceme nezabúdať na tých, ktorí sú nevládni, chorí, potrebujú modlitby alebo 
našu pozornosť či návštevu. Ak sa to týka práve vás alebo o niekom viete, prosíme, 
oznámte to Zuzane Banovej alebo do kancelárie zboru.

KONTAKT: Zuzana Banová, 0908 733 188, jzbanovci@gmail.com

Drahí bratia a sestry, priatelia a návštevníci zboru!

Vstúpili sme do osobitnej etapy života nášho spoločenstva. Od 1. 10. 2015 je náš 
zbor bez kazateľa.
Toto obdobie si vyžiada od každého z nás oveľa viac obetavosti a angažovanosti, 
ako doteraz. Veľmi si vážime každú dobrovoľnícku prácu, ktorú na rôznom poli 
vykonáva veľký počet jednotlivcov. Sme vďační za každého pravidelného darcu  
a prispievateľa do nedeľných zbierok. Bez týchto darov formou práce a peňazí by 
naše spoločenstvo nemohlo fungovať tak, ako funguje. Z darov, ktoré sme od Vás
prijali, sme mohli prispieť na akcie ako ekumenické bohoslužby v januári, noc 
kostolov v máji, seniorský pobyt v júni, konferencia k 25. výročiu Betánie v sep-
tembri. Jednou zbierkou sme podporili kresťanov v Sýrii a ďalšiu sme poslali na 
pomoc bezdomovcom v našom meste. Od apríla sme oddelili financovanie kaza-
teľskej stanice Svätý Jur. Ako zbor sme im prispeli na nájomné za trvalý priestor, 
ktorý užívajú a zaplatili sme za nich polovicu príspevku na činnosť Cirkvi bratskej 
v SR.
Každá duchovná práca potrebuje aj materiálnu podporu. Platí to aj pre toto ob-
dobie. Úlohy kazateľov musia zastúpiť iní ľudia. Budú to jednak kazatelia z iných 
zborov, ktorí k nám budú prichádzať slúžiť slovom na nedeľných bohoslužbách; 
administrátor, ktorý sa bude zúčastňovať stretnutí staršovstva a vykonávať úlohu 
kazateľa v nevyhnutných prípadoch; a pracovníci kancelárie zboru, ktorí zodpo-
vedajú za kontakt s Radou, inými zbormi, členmi a za organizáciu zhromaždení, 
správu budovy a udržiavanie poriadku. Osobám, ktoré k nám prichádzajú slúžiť  
z iných zborov prispievame na cestovné a vyplácame im služné. Aj vyhľadávanie 
kazateľov je spojené s výdavkami na cestovné. Toto je len malý výpočet prevádz-
kových nákladov. K nim treba prirátať aj výdavky spojené s dovybavením druhého
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poschodia, nevyhnutnými opravami kazateľského bytu na Cukrovej po odchode 
pôvodných užívateľov a príspevkami na činnosť celej Cirkvi bratskej v SR.
Služobný byt na Sasinkovej sme už od júna 2015 prenajali a plánujeme s jeho 
ďalším prenájmom do obdobia, kým nebude mať trvalého obyvateľa. Dovtedy ne-
plánujeme s jeho úpravami, ale aj na tie musíme myslieť už teraz. Služobný byt 
na Pifflovej sme previedli na zbor Kaplnka. Od novembra v ňom bude bývať br. 
kaz. Daniel Pastirčák s rodinou. Br. kaz. Josef Sýkora v súlade s dohodou o štúdiu
pred svojím odchodom splatil dohodnutú čiastku z nákladov, ktoré boli vynalože-
né na jeho štúdium.
Týmto listom Vás chceme povzbudiť, aby ste v dávaní na Božie dielo konané  
v našom zbore neustávali a v miere toho, ako Vás Pán Boh požehnáva štedro pris-
pievali pri nedeľných zbierkach a pravidelným dávaním na niektorý z našich účtov.

Prevádzkový účet:  2665040073/1100 IBAN: SK2311000000002665040073
Fond pomoci: 2652040613/1100 IBAN: SK6111000000002652040613
Rezervný fond:  2956000119/1100 IBAN: SK4411000000002956000119
Svätý Jur:   2949000807/1100 IBAN: SK5411000000002949000807

Ochotného darcu miluje Boh. Veríme, že dávanie je jedna z oblastí, ktoré tiež bu-
dujú naše spoločenstvo.

Jozef Kerekréty, hospodár zboru
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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 veľkolepé-
ho obrazu. A hľadajme mosty medzi detskou a dospeláckou Bibliou.
V prípade záujmu kontaktujte, prosím, Elenu Markušovú: elen.markus@gmail.com 
alebo 0905 721 090.

ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
   4. 10. Ladislav Matej  92 

14. 10. Ľubomír Rosenberger 77

14. 10. Darina Komáriková  71 

15. 10.  Zdeno Vrábel   65

21. 10. Miroslav Šuster  82

22. 10.  Jaroslava Šicková  65

23. 10.  Eva Komrsková  65

31. 10. Gizela Potúčková  88

Hospodin ty ma skúmaš a poznáš. Ty vieš o mne, či sadám a či vstávam,  
i môj zámer zďaleka poznáš. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich 
cestách vieš.

Žalm 139: 1–3
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POZVÁNKY
Celoslovenské spevácke stretnutie
Pozývame záujemcov na Celoslovenské spevácke stretnutie – pokračovanie stret-
nutí na Šírave a Starej Turej. Pozvanie nie je iba pre tých, ktorí spievajú v spevoko-
loch, prihlásiť sa môže každý, kto má záujem o duchovné piesne, spev a stretnutie 
s ľuďmi. Tentoraz sústredenie vyvrcholí nielen verejným vystúpením, ale aj nahrá-
vaním CD. Celoslovenský ekumenický spevácky zbor a komorný ensemble povedie 
Ewald Danel. 

Základné informácie:
Celoslovenské spevácke stretnutie
13.–17. 11. 2015 v Liptovskom Mikuláši
Ubytovanie s plnou penziou v Hoteli Klar
Vystúpenie a nahrávanie v evanjelickom kostole
Cena za celý pobyt 80 eur (dotovaná), v prípade kratšieho pobytu 23 eur/deň (ak 
by cena mala byť jedinou prekážkou, obráťte sa, prosíme, na nás, vyriešime to 
individuálne)
Ešte je možné sa prihlásiť!
Viac na www.divadlosluha.sk alebo cb.sk

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

Výlet Štyri ročné obdobia – jeseň 2015
Milí priatelia dovoľte mi pozvať vás na ďalšie pokračovanie prechádzok Malými 
Karpatami. Trasou nás bude sprevádzať Braňo Lojko. Pre tých, ktorí ho nepoznáte 
je najvyšší čas spoznať ho osobne práve na túre.
Termín: sobota 17. 10. 2015
Zraz: medzi 9.45 –10.00 hod., Zochova chata – zastávka autobusu na parkovisku
Doprava na miesto zrazu: individuálne – autom (cca. 1:00 hod.), autobusom (tam 
z AS Nivy o 8.35, 9.55 hod. na Zochovej chate)
Výstroj: jesenná – turistická, alebo jesenná – cykloturistická
Trasa: Zochova chata – Komárka – Tri kopce – Kukla – Píla – Červený kameň (hrad) 
– Horná Píla – Zajačí jarok – Komárka – Zochova chata. Časová náročnosť trasy 
do 5.00 hod. (s prestávkami 7 hod.), predpokladaný celkový čas 7.00 hod. Dĺžka 
trasy 13,8 km, prevýšenie 546 m, obtiažnosť ľahká až stredne náročná.



11

Informačný list Október 2015

Na hrade Červený kameň plánujeme väčšiu prestávku (1 hod.) na osvieženie.  
K dispozícii je hradná kaviareň a reštaurácia, ktorá však ma cez víkendy obmed-
zené možnosti.
Veríme v hojnú účasť a príjemne prežitého víkendového dňa. Výlet bude prebiehať 
v každom počasí.

Martin Ďuriška a Braňo Lojko

Pozvanie pre manželské páry
Motivačný víkend pre manželov – príležitosť pre budovanie manželstva.

PROGRAM:
1.  Intimita – dôverní priatelia
2.  Vieš čo potrebujem?
3.  Keď pohár pretečie
4.  Aby manželstvo nebolelo

ODDYCH:
•  Pobyt v krásnom prostredí
•  Čas vyhradený len pre Vás dvoch
•  Možnosti aktívneho relaxu v okolí
•  Nové inšpirácie pre vzťah

Chata Račková – Račkova dolina
15.–18. október 2015 (štrvtok 19.00 – nedeľa 13.00 hod.)

Cena kurzu je 85 € na osobu. V cene je zahrnuté: 3x ubytovanie s plnou pen-
ziou, občerstvenie, materiály a pomôcky na víkend.

Viac informácií: Ivan Staroň (Bratská Jednota Baptistov v SR, Odbor pastorácie  
a poradenstva) a nezisková organizácia Naše manželstvo, 0905 622 900,  
staronivan@gmail.com

www.nasemanzelstvo.sk
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PONUKA
Vzhľadom na to, že zborový byt na Sasinkovej ul. momentálne nie je obsadený, 
ponúkame ho na prenájom na dobu neurčitú (približne rok). Byt má 86 m2, tvoria 
ho 2 veľké izby a polizba, veľká kuchyňa, predsieň, loggia, špajza, kúpeľňa a WC. 
Je vhodný pre trojčlennú rodinu alebo samostatnú osobu. Cena dohodou. Výpo-
vedná lehota 2 mesiace.

Bližšie informácie: Jozef Kerekréty, 0905407566. 
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Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
Klub A4 v budove YMCA, Karpatská 2

4. 10.
Sám sebe som sadol na lep?

Z cyklu: SIN SI TY 
Divadlo Mimo 

Daniel Pastirčák

11. 10. Niečo ako náboženstvo. Kresťanstvo. Miro Kocúr

18. 10.
Čert ti ma bol dlžný! 

Z cyklu: SIN SI TY 
D. Lynch – Straight story 

Daniel Pastirčák 

25. 10. Strach zo slobody Jana Camara

1. 11. Kto zreformuje cirkev? Anna Polcková 
farárka ECAV

 

Informačnýlist
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Klub Kaplnky
V nedeľu 4. 10. bude po bohoslužbe nielen spoločný obed, ale aj klub na tému 
Ako môžeme my pomôcť utečencom? Moderuje Juraj Kušnierik 

Spoločné obedy
Po novomesačných bohoslužbách 4. 10. a 1. 11. bude spoločný obed v kaviarni 
A4-ky formou bufetu z toho, čo si donesieme. Pozývame aj tých, čo si nedonesú. 

ĎAKUJEME 
Minulú nedeľu a z darov na účet ste nazbierali spolu 2970 EUR ako pomoc pre ute-
čencov v núdzi. 300 EUR sme použili na lieky pre chorých a 1005 EUR na deky. Ak 
chcete ešte prispieť, môžete poslať svoj dar na účet Kaplnky 2925894471/1100, 
var. symbol 304 – do správy napíšte „utečenci“.

Modlitebná podpora
Pri dôležitých chvíľach života svojho alebo svojich blízkych, chvíľach smutných 
i radostných niektorí z nás zvyknú požiadať svojich priateľov, rodinu, bratov  
a sestry v cirkvi o príhovorné modlitby za konkrétnu osobu alebo udalosť. Ak by 
ste chceli o takúto modlitebnú podporu požiadať širšiu komunitu Kaplnky, môže-
te napísať svoju žiadosť na adresu alica.rosova@gmail.com. Žiadosť bude zverej-
nená pri oznamoch na nedeľných bohoslužbách a v Informačnom liste.
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Informačný list vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Cukrová 4, Bratislava
Len pre vnútornú potrebu Zboru CB Bratislava.

Príspevky do do novembrového čísla zasielajte do 23. 10. 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

ADMINISTRÁTOR ZBORU: 
Ján Henžel: 0905 756 336, jan.henzel@cb.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


