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Žalmy sú modlitby srdca a piesne duše, ktorá chváli a oslavuje Boha v čase po-
žehnania a ktorá sa k nemu upína v čase trápenia a úzkosti. Žalmy vznikali me-
dzi Izraelitmi počas stáročí, ale ich dnešnú podobu nadobudli v období druhého 
chrámu – v období hľadania a pochybností, či Boh na svoj ľud nezabudol. A tak 
Izrael spieva v nádeji aj o akomsi novom Kráľovi s veľkým „K”, ktorý ich konečne 
a naveky vyslobodí. Ale žalmy o tomto novom kráľovi nespievajú ako o nejakej 
mytologickej postave v ďalekej budúcnosti. Kráľ slávy je už na ceste! Ktože je ten 
Kráľ slávy? 
Pozývame vás na štyri adventné bohoslužby a k rozjímaniu nad textami štyroch 
žalmov, ktorým sa traja básnici – Milan Rúfus, Daniel Raus a Eugene Peterson 
snažili v prebásnení vrátiť ich pôvodný poetický rytmus. 
Autori žalmov sa toho nedožili, ale Kráľ slávy naozaj prišiel – na Vianoce. Možno 
dobre, že sa nedožili – žalmisti pre neho „otvárali brány”, ale Kráľ slávy „do svojho 
vlastného prišiel a jeho vlastní ho neprijali…” Pozývame vás preto aj na naše via-
nočné bohoslužby – pozývame vás k odvahe pootvoriť brány úplne zabuchnuté  
a otvoriť dokorán brány odchýlené...

Marek Markuš
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SPOLOČNÉ STRETNUTIA 
Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.

13. 12. Jan Komrska

20. 12. Martin Ďuriška

Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.

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

Ján Henžel

13. 12. III. advent: O kom to spieva? Žalm 118                            David Kudroč

20. 12 IV. advent: O kom to spieva? Žalm 110                           Mária Uhlíková

27. 12. Aká je naša viera                                                           Emil Komárik

3. 1. 
2016

Aby ste vedeli, že máte večný život
Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou

Ján Henžel

 
    
Vianoce

24. 12.  Štedrý deň o 15.00 hod. Daniel Pastirčák

25. 12. 1. sviatok vianočný  o 10.00 hod.  
Sviatočné bohoslužby s Večerou Pánovou                          Ján Henžel

Silvester a Nový rok

31. 12. Spoločný záver roka o 18.00 hod.
Posedenie pri kapustnici o 20.00 hod. Jozef Ban

1. 1. Novoročné bohoslužby o 10.00 hod.                      Jozef Kerekréty
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Nedeľné stretnutia pri Božom Slove o 18.00 hod.
Čo hovorí Božie Slovo do našich životov.

6. 12. Spoločná návšteva v Betánii Senec                                                                                      

13. 12. Jolanka Krupová               

20. 12 Ondrej Lupták                                                                                             

27. 12. nebude

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

6. 12. Akou osobou by som mal byť                                    Trevor Robinson

13. 12. Kto je kto alebo život v realite                                   Milan Mitana

20. 12 Mária a jej modlitba nejasnosti                                  Monika Mitanová

24. 12. Vianočná slávnosť o 15.30 hod.   

27. 12. Príliv a odliv – čo priplavil a odplavil rok Tomáš Bachmayer

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

Integrované bohoslužby v Betánii Senec o 18.00 hod.
Kaplnka Domu Betánia Senec, Štefánikova 107

6. 12.     Vianočná kaplnka                        Tomáš Komrska

KONTAKT: Lenka Borošová, 0905 569 452, lenka.bobo@gmail.com 
 Miro Krupa, 02/4497 1896, betase@stonline.sk
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Nedeľné duchovné stíšenia v Betánii o 10.00 hod.
Betánia Bratislava, Partizánska 6

6. 12. Slávka Timčáková

13. 12. Detský spevokol Mráčiky

20. 12 Ivan Lukáč

21. 12. Adventná kaplnka – Daniel Pastirčák a Jozef Lupták o 16.00 hod.

27. 12. Ivan Valenta

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 
Decembrové stretnutie biblického štúdia bude v utorok 1. 12. 2015 o 18.00 hod. na 
základe textu z Jána 1:19–51.
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.
Počas sviatkov v nedeľu 27. 12. besiedka nebude.

KONTAKT:  Zuzana Banová, 0908 733 188, jzbanovci@gmail.com
 
Klub Slniečko 
Stretnutia najmenších detí a ich mamičiek či oteckov alebo starých rodičov v Klu-
be Slniečko sú každý štvrtok 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. 
Posledné stretnutie v tomto roku bude vo štvrtok 17. 12.
Aktuálne informácie nájdete na www.cbba.sk/aktivity/klub-slniecko

KONTAKT: Dagmar Danelová, 0903 967 411, dagmar.danelova@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
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Školská besiedka – nedeľné bohoslužby pre deti
Stretnutia školskej besiedky sú na 2. poschodí vždy vždy v nedeľu o 10.00 hod. 
okrem prvej nedele v mesiaci.

Milí rodičia,
radi by sme sa za školskú besiedku spolu s deťmi zapojili do vianočných príprav  
a tvorby atmosféry počas nedeľného decembrového popoludnia a srdečne k tejto 
milej činnosti prizvali aj rodiny, ktorých detičky ešte do besiedky nechodia a ktoré sa 
zúčastňujú na obedoch pre rodiny s deťmi.
Popri milej a tvorivej práci bude čas na vzájomné rozhovory, spoznávanie nových ľudí, 
utužovanie vzťahov. 
Ako po minulé roky, aj teraz plánujeme spoločné zdobenie medovníkov, ktoré by sa 
rozdávali na Štedrý večer a počas koledovania Kvapôčiek seniorom, ktorí už nemôžu 
prísť na bohoslužby.
Pozývame Vás preto na spoločný obed v nedeľu 13. decembra. 
Spoločne sa naobedujeme, ozdobíme medovníky, vyrobíme pozdravy a strávime spo-
lu krásny adventný čas.

Saška Banová a Elen Markušová 
Za tím besiedky a tím obedov pre rodiny.

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

Stretnutia mladých 
Diskusný večer NABOSO
Pozývame Vás na diskusný večer pre mladých NABOSO na tému „Niečo sa mení vo 
mne“ s Milanom Číčelom. Aj v rámci diskusií Naboso sa niečo mení, môžete sa toho 
stať súčasťou. Naboso sa uskutoční vo štvrtok 3. 12. o 18.30 hod. v klube UNIK na 
Ferienčíkovej 5. Príďte naboso, ale nevyzujte sa z diskusie. 
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Premietanie filmu
K decembrovej téme sa bude premietať film „Atmen“. Príďte vo štvrtok 10. 12.  
o 18.15 hod. na Cukrovú 4 na 1. poschodie.

Obývačky
17. 12. návšteva obývačiek (stretnutia skupín).

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 
Pravidelne v pondelky 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.
Počas sviatkov stretnutie nebude.
6. 1. 2016 sa aktívne zúčastníme spievania spolu s viacerými spevokolmi z iných 
bratislavských zborov v evanjelickom kostole v Petržalke. Pozývame všetkých, 
ktorí sa chcú pripojiť, budeme vďační za posilu.

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

STARŠOVSTVO ZBORU
Informácie zo zasadania staršovstva zboru
Staršovstvo zboru sa stretlo na pravidelnom stretnutí dňa 23. 11. 2015 aj za účas-
ti nášho administrátora br. kaz. Jána Henžela.

Spoločne sme ešte reflektovali odchod nášho brata a priateľa a blízkeho spolu-
pracovníka Juraja Kušnierika v zmysle textu z Matúša 5:16: „nech tak svieti vaše 
svetlo pred ľuďmi... aby oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach“. Sme vďační 
za jeho život, ktorý oslovil silným spôsobom početné skupiny ľudí vo vnútri cirkvi 
aj v celej spoločnosti. 
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Hovorili sme o potrebe predložiť na najbližšej konferencii CB konferenčný návrh 
na vytvorenie systematizovaného miesta pre tajomníka pre prácu s deťmi a pre 
cirkevný spev.

Stretli sme sa so skupinou bratov a sestier, ktorí sa dlhodobo podieľajú na diako-
nickej práci v našom zbore. Hovorili sme o oblastiach, v ktorých sa robí táto práca: 
– návštevy chorých a starších ľudí,
– organizovanie Stretnutí seniorov,
– zapojenie zboru do aktivít v Betánii Partizánska a Senec prostredníctvom náv- 
 štev klientov, organizovaním bohoslužieb a účasťou na bohoslužbách,
– mapovanie potrieb, organizovanie návštev a konkrétnej pomoci. Túto oblasť má 
od septembra na starosti Zuzana Banová.
Vyjadrili sme poďakovanie všetkým zúčastneným, že sa nenápadným spôsobom 
podieľajú na dôležitej práci a vyprosili sme pre nich silu a požehnanie.
Venovali sme sa aj doterajšiemu hľadaniu nových kazateľov a  naplánovali sme, 
ako budeme ďalej postupovať.
Vyvstala potreba rekonštrukcie zvukotechniky v modlitebni, staršovstvo dostalo 
informáciu o krokoch, ktoré urobili technici a chce riešiť zvukotechniku komplex-
ne. 

Ďalšie stretnutia SZ: 7. 12. 2015, 18. 1. 2016

ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
18. 12.  Vladislav Jurčo 89

21. 12.  Bohuslav Piatko 75

23. 12.  Ciesar Peter  60

Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom.
Žalm 73:26
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Spomienka
Juraj zomrel.
Zradilo ho srdce, prečítal som si na webe.
To ale nie je možné. Čo si pamätám, Juraja srdce nikdy nezradilo. Vždy, ako neo-
mylný kompas, ukazovalo k tomu, o čo v živote skutočne ide. Na Jurajovo srdce 
sa dalo spoľahnúť. Prejavovalo láskavosť, dobrosrdečnosť, lásku. Prakticky voči 
komukoľvek. Vďaka dobrému, predobrému srdcu sme sa v Jurajovej širokej náruči 
ocitli mnohí. A bolo nám tam dobre.
Aj keď mi to vôbec nejde, musím teda nejako prijať, že napriek všetkej bolestivosti 
z predčasného odchodu jeho srdce nezradilo ani teraz. A na ďalekých islandských 
pustinách, v krajine zasľúbenej, našlo svoj vytúžený cieľ. A Juraja objal Ten, ktoré-
ho tu tak zreteľne žil.

Josef Sýkora

Krátko pred tohtoročným Adventom sme sa rozlúčili s naším priateľom, bratom, 
bývalým členom staršovstva Jurajom Kušnierikom. Svedectvo o ňom, o jeho viere, 
o jeho otvorenej náruči, o jeho širokom srdci, ale aj o jeho pevných postojoch 
vyjadrili stovky ľudí – na poslednej rozlúčke s ním v sobotu 21. 11. na Cukrovej, 
na sociálnych sieťach, ale aj na malej Pohode v centre Bratislavy v nedeľu 22. 11. 
Poslednú nedeľu pred prvou adventnou. 
Myslím si, že môžem s odvahou napísať, že Juraj by nedokázal vyryť takú hlbo-
kú brázdu v slovenskej spoločnosti, ak by nebol plne ponorený v Kristovej prí-
tomnosti. Hlboké korene v Priateľovi a Pastierovi mu umožňovali šíriť okolo seba 
lásku, prijatie a slobodu. Juraj svojím životom dosvedčoval, že napriek jeho plnej 
angažovanosti v tomto svete nebol len z tohto sveta. Patril Kristovi. Juraj bol 
muž Adventu. Svojím životom spieval o príchode Krista. Kristus mu bol realitou 
v každodennosti, ale aj nádejou jeho druhého príchodu. Dnes už spieva spolu  
s Dávidom, Azafom a inými autormi žalmov. Už pozná aj ich melódiu. My ešte nie.

Vlado Matej
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POZVÁNKY
Predvianočné stretnutie seniorov
Srdečne pozývame všetkých seniorov na predvianočné stretnutie v sobotu 5. 12. 
2015 o 15.00 hod. v jedálni na Cukrovej 4.

Pozvánka na Narnijskú konferenciu 2015
Milí rodičia a priatelia školy, bratia a sestry,
veľmi radi by sme Vás pozvali na Narnijskú Konferenciu, ktorá sa uskutoční  
5. decembra 2015 v priestoroch našej školy. Vízia našej školy hovorí, že chceme 
byť miestom, kde nachádza podnety pre svoj rast každý člen našej komunity – žia- 
ci, učitelia, rodičia. Pri napĺňaní našej vízie organizujeme Veľkú narnijskú konfe-
renciu, aby sme tak podporili rast každého, kto je našou súčasťou. 

Viac informácii o registrácii, programe ako aj zoznam workshopov nájdete na 
našej webstránke www.narnia.sk/rastiemespolu2015

Koncert
Vedenie  cirkevných škôl CZŠ Narnia a Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa orga-
nizuje 17. decembra 2015 o 17:00 hod. v priestoroch našej modlitebne Vianočné 
posedenie pre učiteľov týchto škôl. Na začiatku odznie koncert skupiny Pressbur-
ger Klezmer Band, ktorého sa môžu zú-
častniť aj ďalší záujemcovia a priaznivci 
tohto hudobného žánru. Vstup na kon-
cert je voľný. Potom pokračuje posede-
nie učiteľov už v uzavretom formáte.

Žalmy – David a jeho blues
Pozývame Vás na stretnutie s Danielom 
Rausom, s jeho novou knihou a pesnič-
kami v sprievode No Jazz But Cash.
V piatok 4. 12. 2015 o 18.00 hod. 
v kníhkupectve Martinus/Foxford na 
Obchodnej 26.
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X-lógia hľadania výšin 17 – Pieniny
Milí priatelia, kamaráti, 

dovoľte nám pozvať Vás do regiónu Horný Spiš až na hranicu s Poľskom – do 
Pienin. Náš „základný tábor“ – penzión Pltník stojí v Červenom Kláštore, pria-
mo na brehu Dunajca. Táto hraničná rieka, ktorá si stáročiami hĺbi svoje kory-
to vysokými horami, je z poľskej strany zovretá Pieninským parkom narodowym  
a zo slovenskej  našim najmenším, určite však jedným z najkrajších – Pieninským 
národným parkom. Našim cieľom budú oba z nich. Ako zvyčajne, aj teraz sú pre 
Vás pripravené turistické a cykloturistické trasy rôznych obtiažností, takže sa ne-
musíte báť, že si neprídete na svoje. Tentokrát sme pre Vás pripravili aj špecialitu 
– možnosť absolvovať atraktívnu časť túry prielomom Dunajca na pltiach. Ďalej sa 
pokocháme výhľadom z poľskej Sokolice a pokúsime sa zdolať dominantu poľskej 
časti Pienin – vrch Tri Koruny. Po náročnom dni si môžeme dopriať regeneráciu 
vo saunách či vírivke nášho penziónu, či vyskúšať uvoľňujúcu masáž za výborné 
ceny. Sobotný večer bude tradične patriť premietaniu zážitkov z ciest a opekačke 
pri ohníku. Stretnutie uzavrieme nedeľným spoločným zamyslením a stíšením. 
Pieniny ponúkajú rad ďalších zaujímavostí, ktoré môžete navštíviť cestou tam 
alebo späť, prípadne si pobyt predĺžiť. Za pozornosť stojí Kláštorné múzeum  
s kartuziánsko – kamaldulským kláštorom zo 14. storočia v Červenom Kláštore, 
zrúcanina hradu Czorsztyn, návšteva zámku v Niedzici, či plavba výletnou loďou 
po Czosrstynskom jazere.

Nepremeškajte príležitosť navštíviť Pieniny, pridajte sa k nám, spoznajte nových 
ľudi a zažite nielen príjemne strávený čas, ale predovšetkým Božiu prítomnosť 
medzi nami. Tešíme sa na spoločné prežitie prvého júnového víkendu.

Všetky dôležité informácie o pobyte ako aj prihlasovací formulár nájdete na web 
stránke:  http://www.cbba.sk/aktivity/xlogia-vysin/110

Andy a Slávka Vráblovci
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Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
Klub A4 v budove YMCA, Karpatská 2

6. 12. Advent 2. Zložiť Goliáša
Hudba Fero Király, divadlo MIMO Daniel Pastirčák

13. 12.
Advent 3. Uniesť pád 

Hudba Boris Lenko, 
výtvarná meditácia Jozef Kurinec

Daniel Pastirčák

20. 12.
Advent 4. Načúvať noci 

Hudba Jozef Lupták, Ivan Šiller, 
výtvarná meditácia András Cséfalvay 

a Ľuba Sajkalová

Daniel Pastirčák

24. 12.
Štedrý večer: Najväčší prichádza 

v najmenšom
Spoločné bohoslužby na Cukrovej 4 

o 15.00 hod.

Daniel Pastirčák

25. 12. 1. sviatok vianočný 
Prijať v Bohu svoje narodenie Daniel Pastirčák

27. 12. Boh – dieťa utečencov Jana Camara

 

Informačnýlist
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Informácia zo zasadania staršovstva Kaplnky
Staršovstvo sa stretlo dňa 10. 11. 2015. Začali sme modlitbami za Juraja Kušnie-
rika, jeho manželku Natáliu a dcéru Lenku. 
Rozprávali sme sa o príprave bohoslužieb Kaplnky v A4-ke. Prišli aj Peter Maták 
a Peter Grznár za tím pripravujúci priestory na bohoslužbu a Daniel Podhrad-
ský a Jozef Vasko za tím zvukárov. Poďakovali sme im za službu, bez ktorej by 
naše bohoslužby neboli, rozprávali sme sa o problémoch, ktoré ich prácu sťažujú  
a o možných riešeniach, prípadne vylepšeniach do budúcnosti. Dohodli sme sa, že 
súčasťou oznamov bude aj výzva o pomoc nových ľudí so službou. Keby sa mohli 
viacerí ľudia striedať, nemuseli by stále tí istí ľudia prichádzať na bohoslužby skôr 
a niesť zodpovednosť za chod bohoslužieb. Jednoduchšie by to bolo aj počas 
dovoleniek, keď sú viacerí ľudia odcestovaní. 
Na budúce stretnutie staršovstva chceme pozvať tím premietačov.
Dohodli sme sa, že treba nástojčivejšie riešiť problém upratovania v A4-ke. 
Ďalším hosťom bol Jozef Kerekréty z CB na Cukrovej. Hovorili sme o ukončenom 
presťahovaní Pastirčákovcov z Cukrovej do bytu v Petržalke, o využívaní kancelárie 
na Cukrovej Danielom Pastirčákom a o ďalšej spolupráci našich zborov. 
Dohodli sme sa na pozvaní Lei Dobias na klub 29. 11. po bohoslužbách. 
Hovorili sme o potrebe nájsť vhodného koordinátora pre sociálnu prácu v rámci 
Kaplnky. Mal by to byť iniciatívny človek, ktorý už má vhodné skúsenosti. 
Dohodli sme sa na ďalších konkrétnych úpravách webovej stránky Kaplnky.
Najbližšie stretnutie staršovstva bude 8. 12. 2015 na Cukrovej. 

Jurajovi od Simony Weilovej 
Je večer. Myslím na nemocničnú izbu v Reykjavíku, na posteľ, spleť hadičiek, Ju-
rajovu otvorenú hruď. Predstavujem si ten moment, keď do izby vkročí Natalka  
a Lenka. Hoci som na duchovných cvičeniach, porušujem ticho, zapínam počítač, 
sťahujem poštu. Čítam, čo som sa chcel dočítať. Zuzanka Mojžišová oznamuje 
prvé víťazstvo: Keď prišli, Juraj mal oči otvorené, znížili mu dávku liekov, keď sa 
s ním rozprávali, mimicky reagoval, dokonca aj chcel niečo povedať, ale sestrička 
mu to potom zakázala – kvôli hadičkám. Úsmev, podvihnuté obočie.
Je ráno. Otváram dvere kláštora, vstupujem do rannými lúčmi prežiarenej zá-
hrady. Hoci sú duchovné cvičenia, telefonujem. Dostal som niekoľko naliehavých 
esemesiek od Jarky. Je obsadené. Na strome šantia veveričky. Naháňajú sa ako 
divé. Priblížim sa až k nim, mohol by som na ne siahnuť. Veverička sa nebojí. 
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Pozerá na mňa drzo ako naša mačka – akoby sa mi vysmievala. Ozve sa telefón: 
„Tak už to vieš.“ „Neviem! Čo mám vedieť, Jarka?“ pýtam sa, hoci tuším, že to 
nechcem vedieť. „Vieš to! Dostal si esmesku.“ Tak veľmi mi to nechce povedať. 
„Juraj zomrel.“ Ticho, prázdno, svetlo sa vytratilo z listov. Už vidím ten sivý dážď, 
ktorým budem v nedeľu ráno kráčať do A4, do kaplnky, na bohoslužby, na ktoré 
Juraj už nikdy nepríde. 
Bol si však tam, Juraj, tak ako nikdy predtým. Všetko kým si bol – teda vlastne 
– to kým navždy si, nás spojilo láskou, hoci bolo ťažké otvoriť ústa a prehovoriť. 
Zuzanka sa modlila: Hnevám sa na teba Bože. Na koho sa hnevať? Na Boha? Na 
život? Na osud? Na tvoje slabé srdce? Na Island – tvoju osudovú lásku, ktorá si ťa 
zobrala? Nehnevám sa, cítim iba smútok – smútok a vďaku. Vďaku ako dúhu na 
závoji dažďa. Vďaku za život, ktorý sa vydaril. Zlomenú radosť nad dobrom, ktoré 
sa zavŕšilo v jednom jedinečnom osude. 
Doma ťa stretám znova, a to nielen v živých spomienkach, je ťa plný internet. 
Odišiel si, no vraciaš sa nám po toľkých cestách, hovoríš k nám v slovách z toľ-
kých úst. Dobrota tvojho života vyvolala ozvenu mnohých hlasov. Nie je medzi 
nami veľa ľudí, po ktorých by zostalo toľko prázdna. Tí, čo nás najviac obdarovali 
životom nás najviac ochudobnia smrťou.
Prešibane si si to vymyslel. Odísť na ostrov a tam si umrieť? To sa kamarátom 
nerobí. Nedovolil si nám prísť, pohliadnuť ti do tváre, chytiť ťa za ruku. Ak by 
som bol mohol, chcel by som ti Juraj skôr než odídeš povedať toto: Bez teba by 
som nemohol byť tým kým som. Bol si mojím mladším bratom. Aj vo chvíľach 
hlbokého osamotenia som vedel, že kdesi tu neďaleko bije srdce človeka, ktoré 
živí rovnaká vášeň ako moja. Túžba byť mostom. Zjednocovať čo je rozdelené: 
Vieru s pochybnosťou, Nádej evanjelia s kultúrou súčasného sveta. Spája nás 
spoločný údel – konzervatívci v nás videli liberálov a liberáli konzervatívcov. Keď 
sa pozriem naspäť cez priepasť rokov, nenachádzam miesto, kde by si nebol. 
Radio Ragtime – „Lórien – Miesto pre tých, ktorí hľadajú niečo iné“ – bol si tam. 
Pohodové bohoslužby – bol si tam. Tvoj široký úsmev tie bohoslužby otváral ako 
pomyseľná opona. Keď som sa rozhodoval pre dobrodružstvo Kaplnky, ty jediný 
si hneď od začiatku povedal: budem pri tom s tebou. A bol si, až dokonca a viem, 
že aj po tomto konci zostaneš. Spolu sme spájali posvätné s profánnym, kaplnku 
priniesli medzi čierne steny alternatívneho klubu. Si bratom mojej viery. Občas 
sme sa sporili, no vždy sme pritom boli zajedno. Lebo ty si taký človek, aj keď si 
povieš svoje, tým ako to povieš toho druhého nevylúčiš. Preto patríš toľkým tak 
odlišným ľuďom.
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Tvoje telo zhorelo na Islande, vraciaš nám iba popol v čiernej urne. Nehnevám sa, 
i teraz keď píšem tieto riadky, hoci stále prší, cítim zmierenie. Moje nebo sa rozší-
rilo o tvoje veľké srdce, odteraz má pre mňa nebo tvoj dobrácky úsmev. 
Pamätáš sa, ako si krútil hlavou, keď som citoval záhadnú vetu od Simone Weilo-
vej: Modliť sa je ako umieranie. Nemal si veľa pochopenia pre moju záľubu v tem-
ných textoch mystikov. Dnes to vieš lepšie ako ja: „Modliť sa je ako umieranie.“ 
Každé ráno, keď vstúpim na to podivné miesto, miesto začiatku a konca, miesto 
kde začiatok a koniec sú jedno vo večnej prítomnosti, budeš tam. A ja tam budem 
s tebou. 

Daniel Pastirčák 
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Informačný list vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Cukrová 4, Bratislava
Len pre vnútornú potrebu Zboru CB Bratislava.

Informácie do januárového čísla zasielajte do 23. 12. 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


