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SPOLOČNÉ STRETNUTIA 
Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.

8. 11. Ako rozumieš výzve Pána Ježiša 
„Poď a nasleduj ma?“ Slavoj Krupa 

15. 11. Aktuálny výklad Štefan Markuš

22. 11. Ako rozumieš výzve Pána Ježiša 
„Poď a nasleduj ma?“ Ján Henžel

29. 11. Ako rozumieš výzve Pána Ježiša 
„Poď a nasleduj ma?“ Pavel Kailing

Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.

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

Juraj Kohút

8. 11. Čo ma páli IV Pavel Hošek

15. 11. Strážca zeme Marek Markuš

22. 11. Čo ma páli V David Kubíček

29. 11.  I. advent. O kom to spieva? Žalm 24 Marek Jurčo

6. 12.  II. advent. O kom to spieva? Žalm 2
Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou

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

1. 11. Spoločná návšteva v Betánii Senec

8. 11. Štefan Markuš

15. 11. Rado Krupa

22. 11.  Trevor Robinson

29. 11. Slavoj Krupa, Igor Ferenčík

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

1. 11. Každodenná cirkev Tomáš Bachmayer

8. 11. Konfrontácia – dar, o ktorý „nikto“ nestojí Miro Mišinec 

15. 11.  Sám proti armáde Peter Kozár

22. 11. O otcovi Juraj Klementovič

29. 11. 1. adventná nedeľa 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 bohoslužby v Betánii Senec budú odteraz vždy prvú nedeľu v mesiaci  
– tentoraz  1. 11. 2015 o 18.00 hod. Svojou účasťou na týchto bohoslužbách preja-
víte lásku k tým najslabším v našom spoločenstve a v ich úprimnosti stretnete sa-
motného 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

1. 11. Ivan Valenta

8. 11. Táňa a Miro Smolinský

15. 11.  Ivan Lukáč

22. 11.  Ján André a Roman Harvan

29. 11. Kamila Zajíčková a Blažena Betková

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 
V utorok 3. 11. 2015 o 18.00 hod. začneme spoločné štúdium ďalšej biblickej knihy 
– Evanjelia podľa Jána. Budeme sa venovať úvodu, text Ján 1:1–18.
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 
Stretnutia školákov vo veku 6 –11 rokov sú na 2. poschodí vždy v nedeľu o 10.00 
hod. okrem prvej nedele v mesiaci.

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

Mladší dorast
Stretnutia pre deti vo veku 11–15 rokov sú po novom každý štvrtok od 16.00 do 
18.00 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
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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  
v mojom okolí“ s Máriou Uhlíkovou. Aj v rámci diskusií Naboso sa niečo mení, 
môžete sa toho stať súčasťou. Naboso sa uskutoční vo štvrtok 5. 11. o 18.30 hod.  
v klube UNIK na Ferienčíkovej 5. Príďte naboso, ale nevyzujte sa z diskusie.

Obývačky
19. 11. návšteva obývačiek (stretnutia skupín).

Premietanie filmu
K novembrovej téme sa budú premietať aj dva filmy:
12. 11. film Sa som i himmemen 
26. 11. film Gran Torino
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

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.
V pondelok 16. 11. stretnutie NEBUDE, speváci budú na Celoslovenskom spevác-
kom stretnutí v Liptovskom Mikuláši.

KONTAKT: Dagmar Danelová, 0903 967 411, dagmar.danelova@gmail.com
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STARŠOVSTVO ZBORU
Informácie zo zasadania staršovstva zboru
V septembri sme sa stretli po druhýkrát 28. 9. 2015. Bolo to posledné staršovstvo, 
ktorého sa zúčastnil Josef Sýkora ako správca a prvé, ktorého sa zúčastnil Ján Henžel 
ako Radou CB určený administrátor nášho zboru.

Biblické slovo k úvodnému stíšeniu pripravil Josef Sýkora a vybral text z ev. Jána 11: 
1–21 o chorobe, smrti a vzkriesení Lazara. Upozornil nás na to, že ako červená niť sa 
Jánovým evanjeliom vinie zvláštny Ježišov čas. Aký je Boží čas? Boží čas je neskoro, 
neskôr, ako si myslíme. V Káne ho prosí matka, aby niečo urobil s nedostatkom vína  
– Ježišova odpoveď: „Čo je mňa do toho, ešte neprišla hodina...“ Sviatok stánkov, 
prišli bratia, aby ho presvedčili, nech ide s nimi – Ježiš odpovedá: „môj čas ešte ne-
nastal“. V 11. kapitole Lazar ochorel, no Ježiš ostal na tom mieste ešte ďalšie dva dni. 
Ježiš opäť mešká: ešte nenastala moja hodina. Možno musí v nás niečo zomrieť, aby 
sa mohlo niečo zrodiť. Keď máme problém, máme plán, čo urobíme, očakávame, že 
Boh tam má svoje miesto. Niekedy nemôže nič urobiť, lebo to miesto je malé, musí 
sa niečo uvoľniť, aby sa Boh mohol prejaviť, musí nastať Boží čas. Boží čas je neskôr. 
Všetci, čo tu vystupujú, sú Ježišovi blízki, takto sa nespráva k cudzím ľuďom. Ak sme 
Ježišovi priatelia, pochopíme, že Ježiš príde neskôr.

V ďalšom bode sme medzi sebou privítali Jána Henžela a dohodli si spôsob spo- 
ločného fungovania. Prezentovali sme mu víziu a aktualizované dôrazy nášho zboru. 
Dohodli sme sa na preplácaní cestovných výdavkov súvisiacich s návštevami zboru.
Ďalej sme sa venovali príprave rozdelenia kázní na nedeľu.
Dohodli sme sa na zvolaní mimoriadneho členského zhromaždenia, ktoré sa usku- 
toční 22. 11. 2015 po bohoslužbách.
Októbrové zasadanie staršovstva sa uskutočnilo 19. 10. 2015. Zúčastnil sa ho aj 
administrátor zboru, br. Ján Henžel. Venovali sme sa okrem iného aj týmto témam:
• Príprave kázní do konca roka – kázne v nedeľu sú zabezpečené až do začiatku  
 marca. O program hosťujúcich kazateľov a komunikáciu s nimi sa stará Dagmar 
 Danelová.
• Príprave mimoriadneho členského zhromaždenia – členské zhromaždenie musí  
 rozhodnúť o tom, či sa po odstúpení T. Komrsku bude voliť ďalší člen staršov- 
 stva, alebo dá mandát staršovstvu pracovať v zníženom počte.



7

Informačný list November 2015

7

• Informáciám o našej stanici Sv. Jur v súčasnosti, ako ich ovplynila situácia  
 v materskom zbore, ako rozmýšľajú o budúcnosti. 
• Informáciám o stave zborových bytov – byt na Sasinkovej bude od 1. 11. prena- 
 jatý, byt na Cukrovej sa po odsťahovaní rodiny Daniela Pastirčáka bude pre- 
 chodne využívať na niektoré zborové aktivity a na začiatku roku sa vykonajú 
 potrebné opravy. 
• SZ na základe žiadosti zástupcov zboru Kaplnka odsúhlasilo prenájom jednej  
 kancelárie pre kazateľa Daniela Pastirčáka v čase od 8.00 do 12.00 hod. každý  
 pracovný deň okrem štvrtka. 
• SZ rozhodlo, že počas neprítomnosti kazateľa sa navýši pracovný úväzok Dag- 
 mar Danelovej na plný. 
• SZ vyhodnotilo doterajšie kroky pri hľadaní kazateľov pre náš zbor. Informácia 
 bude podaná na mimoriadnom členskom zhromaždení. 
Nasledujúce stretnutie staršovstva je 23. 11. 2015.
Mimoriadne členské zhromaždenie: 22. 11. 2015 po bohoslužbách.

Mimoriadne členské zhromaždenie
Všetkých členov zboru pozývame na mimoriadne členské zhromaždenie, ktoré 
sa uskutoční v nedeľu 22. 11. 2015 hneď po bohoslužbách (začiatok približne  
o 11.30 hod.). Členské zhromaždenie musí rozhodnúť o tom, či sa po odstúpení  
T. Komrsku bude voliť ďalší člen staršovstva, alebo dá mandát staršovstvu praco-
vať v zníženom počte. Zároveň zaznie informácia o hľadaní kazateľov.
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Nezabúdajme na chorých – informácia 
Chceme nezabúdať na tých, ktorí sú nevládni, chorí, osamelí, 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

Jubilanti – informácia
Každý z nás má raz do roka narodeniny. Tešíme sa s každým, aj keď nie všet-
kým vyjadrujeme svoje blahoželanie verejne na bohoslužbách. V našom zbore je 
už dlhodobo zvykom blahoželať predovšetkým členom zboru, ktorí sa dožívajú  
okrúhlych jubileí 60, 65, 70 a 75 rokov. Bratom a sestrám starším ako 75 rokov 
blahoželáme každý rok. Niekedy blahoželáme aj pravidelným dlhodobým návštev-
níkom zboru, čo je však trocha zložitejšie, keďže nepoznáme ich dátumy narode-
nín. Ak nám viete s tým pomôcť, zavolajte alebo napíšte do kancelárie zboru. 

ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
   2. 11. Jiřina (Lija) Ciesarová  60

 4. 11. Božena Nagyová  79

26. 11. Miroslav Smolinský  70

28. 11.  Ivan Valenta   75

29. 10. Ján Trebula   65

Aj keby figovník nevypučal a vinič nezarodil, hoci by oliva vyschla a na poliach 
sa nič neurodilo, aj keby z ohrady zmizlo stádo a v maštali by nebol dobytok, 
ja sa však budem radovať v Hospodinovi a jasať v Bohu mojej spásy. Hospodin, 
Pán, je mojou silou.

Habakuk 3: 17–19
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MIMORIADNE STRETNUTIA
Predvianočné stretnutie seniorov
Srdečne pozývame všetkých seniorov na predvianočné stretnutie v sobotu 5. 12. 
2015 o 15.00 hod. v jedálni na Cukrovej.

POZVÁNKY
Konferencia Global Leadership Summit
20.–21. 11. 2015, Istropolis – Trnavské mýto 1, Bratislava
Global Leadership Summit (GLS) je kresťanská konferencia o vodcovstve, inovácii 
a zmene. Cieľom summitu je poskytnúť cirkevným lídrom, vodcom, pastorom, 
ale aj vodcom z oblasti verejnej sféry a biznisu príležitosť vypočuť si prednášky 
rečníkov svetovej úrovne. Prednášky sú záznamom z konferencie GLS v Chicagu  
z augusta 2015, záznam je premietaný v angličtine s českými titulkami. Tento rok 
si budete môcť vypočuť medzi inými týchto rečníkov: Bill Hybels, Adam Grant, 
Brian Houston, Ed Catmull, Brené Brown, Jim Collins a Craig Groeschel.

Viac informácií a prihlášky na www.willowcreek.cz/sk
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Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
Klub A4 v budove YMCA, Karpatská 2

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

8. 11.
Tvárim sa – teda som!

 Z cyklu SIN SI TY 5
 István Sabo Mefisto

Daniel Pastirčák

15. 11. Strach  Zuzana Mojžišová

22. 11. Neručím za seba! 
Z cyklu SIN SI TY 6

Daniel Pastirčák

29. 11. 1. advent. Prijať cudzincov.  Juraj Ševčík

6. 12. 2. advent. Zložiť Goliáša. Daniel Pastirčák
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Informačný list vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Cukrová 4, Bratislava
Len pre vnútornú potrebu Zboru CB Bratislava.

Príspevky do decembrového čísla zasielajte do 23. 11. 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


