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Uprostred kultúrneho a morálneho rozkladu rímskeho impéria novovzniknuté 
kresťanstvo prechádza ťažkou skúškou dospievania súc atakované rôznymi 

falošnými učeniami o osobe Ježiša Krista. Proti falošným učeniam o osobe Ježiša 
Krista apoštol Ján zdôrazňuje tú pravdu, ktorú poznal „od počiatku“, že Ježiš je 
Kristus, ktorý prišiel v tele a že skutočná viera v tohto Ježiša je veriacimi najlepšie 
demonštrovaná poslušnosťou k Božím príkazom a láskou k Bohu a ľuďom. 

Uvedomujeme si, že aj dnešné kresťanstvo je bombardované najrôznejšími 
myšlienkovými prúdmi, ktorých cieľom je otupiť jeho ostrie a spochybniť jeho 
pravdivosť. Pozývame Vás v nasledujúcich týždňoch rozmýšlať nad jánovským 
porozumením kresťanstva ako ho maľuje cez svoju epištolu, aby sme sa nechá-
vali inšpirovať jeho myšlienkami o Bohu a Jeho Synovi, o láske, večnom živote  
a o živote v kresťanskom spoločenstve. Poďme spolu vystaviť naše kresťanstvo 
praktickým testom, ktoré nám apoštol Ján predkladá, aby sme ho mohli lepšie žiť 
a komunikovať v našom prostredí.

Jozef Ban
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SPOLOČNÉ STRETNUTIA 
Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.

10. 1. Jakub Kintler 

17. 1. Marek Markuš

24. 1. Jolana Krupová

31. 1. Dávid Kudroč 

Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.

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

Ján Henžel

10. 1. 1Ján 1:1–10 Autentické kresťanstvo Daniel Pastirčák

17. 1. 1Ján 2:1–14 Otestuj si svoje kresťanstvo Miroslav Mišinec 

24. 1. 1Ján 2:15–17 Prečo nemilovať svet Jozef Ban

31. 1. Steven Garber

7. 2.
1Ján 3:11–24 

Vzájomná láska a skutočný život 
Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou 

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

3. 1. STRETNUTIE NIE JE 

10. 1. Dávid Kudroč 

17. 1. Blahoslav Číčel 

24. 1. Jan Komrska 

31. 1. Pavol Tima

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

3. 1. Pohľad na rok 2016 Milan Mitana 

10. 1. Neštandardné riešenia Boha Štefan Markuš

17. 1. Čo sa deje, keď pochybujem Mike Edsall

24. 1. Aká je tvoja hlboká túžba? Milan Mitana

31. 1. Úvod do 1. listu Jána Daniel Pstirčák

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

10. 1.  Martin Ďuriška

Svojou účasťou na týchto bohoslužbách prejavíte lásku k tým najslabším 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

3. 1. Ivan Lukáč o 11.00 hod.

10. 1. Ladislav Ostrák o 10.30 hod.

17. 1. Helena a Blaho Číčelovci

24. 1. Anna Polcková

31. 1. Milada a Jan Komrskovci

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 
Stretnutia žien pri štúdiu Biblie budú pokračovať aj v roku 2016. Stretneme sa  
v utorok 19. 1. 2016 o 18.00 hod. Základom nášho premýšľania bude text z Evanje-
lia podľa Jána 1:35–52.
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.
V novom roku stretnutia začínajú 10. 1. 2016.

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. 
Prvé stretnutie v novom roku bude vo štvrtok 14. 1. 2016.
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.

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

Mladší dorast
Stretnutia pre deti vo veku 11–15 rokov sú každý štvrtok od 16.00 do 18.00 hod. 
na Cukrovej 4.

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

Stretnutia mladých 
Aktuálne informácie sledujte na facebooku, na stránke www.cbba.sk/aktuality alebo 
na nástenke vo vestibule na Cukrovej 4.

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.

Prvé pondelkové spievanie po sviatkoch bude 11. 1. 2016.

V januári zaspievame tiež na Novoročnom koncerte 6. 1. 2016 o 15.00 hod. v evan-
jelickom kostole v Petržalke. Ak máte záujem pripojiť sa k spevu, prídite pred koncer-
tom do kostola na nácvik o 13.30 hod. 

KONTAKT: Dagmar Danelová, 0903 967 411, dagmar.danelova@gmail.com
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MIMORIADNE STRETNUTIA
Aliančný modlitebný týždeň 10.–17. január 2016

„Modlitba je darom Ducha Svätého. Často nevieme, ako sa máme modliť, kedy 
sa máme modliť a za čo sa máme modliť. Zaujímame sa o rôzne modlitebné 
metódy a techniky. Koniec-koncov to však nie sme my, čo sa modlíme, ale Duch  
v nás, ktorý sa za nás modlí... Je veľmi dôležité, aby sme zostali spojení so zdro-
jom našich slov. Podliehame veľkému pokušeniu stať sa určitými „uspokojiteľ-
mi“. Máme nutkanie hovoriť slová, ktoré čo najviac uspokoja ostatných, aj keď 
v skutočnosti nemajú korene v našom vnútri. Neprestajne musíme presviedčať 
samých seba, že slová vychádzajúce z našich úst majú skutočný pôvod v našich 
srdciach. Najlepším spôsobom ako to urobiť je skrze ticho naplnené modlitbou.“ 

Henri J. M. Nouwen

Duchovná obnova nášho národa a cirkvi nemôže nastať bez toho, aby bol ob-
novený radostný a hlboký život modlitebníka. Takýto život je odrazom vzťahu  
a mnohotvárnej interakcie s Bohom. Pre mnohých kresťanov je však modlitba 
viac povinnosťou a bremenom. Modlitba pre mnohých predstavuje niečo, čo dob-
rý kresťan proste má robiť, ale väčšinou si na to nevie nájsť čas. Postupne tak  
v človeku narastá pocit viny. Sme pod tlakom mnohých konceptov, ktoré nám ho-
voria, ako sa máme modliť. V kostoloch vidíme vodcov, ktorí sa modlia tak krásne, 
zatiaľ čo my nedokážeme nájsť tie správne slová. Spoločné hlasné modlitby sa  
z našich bohoslužieb vytrácajú a hrozí nám úpadok. Často sa totiž stáva, že naše 
úsilie a aktivity nie sú podložené modlitbou a ovocím Ducha Svätého – pokojom 
a radosťou z každodenného, aj keď jednoduchého rozhovoru s Bohom a istotou 
jeho prítomnosti. 

Aliančný modlitebný týždeň je len jednou z malých príležitostí na prehĺbenie 
našich modlitieb ako jednotlivcov a cirkvi celkovo. Veľké bohoslužby v kostoloch 
však nie sú centrom našich modlitieb. Ním sú zatvorené izby v našich domovoch, 
rodinné stoly a miesto vedľa postelí našich detí, kde rastú korene našich vnútor-
ných životov s Bohom. On sa k nám v tichosti prihovára práve vtedy, keď nie sme 
v pokušení ohúriť ostatných našou výrečnosťou. 

Chcel by som vás poprosiť, aby ste sa na aliančný modlitebný týždeň pripra-
vovali tak, že slová, ktoré na bohoslužbách vyslovíte, budú skutočne prameniť  
z vášho vnútra. Tak bude mať Duch Svätý priestor, aby skutočne prehovoril. Menej 
kázania, viac modlitieb, viac načúvania ľuďom a Bohu a viac chvál. Nech vám 
nezáleží na tom, ako pôsobíte navonok. Buďte kreatívni a úprimne túžte po tom, 
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aby ste vy aj vaše spoločenstvo boli premieňaní na obraz Ježiša Krista. Pristupujte 
k tomu, čo vám Boh zjaví, zodpovedne a rešpektujte to. 

Celý modlitebný týždeň je zameraný na podobenstvo o márnotratnom synovi. 
Okrem duchovných meditácií nad touto pasážou, ktorá je (pravdepodobne) vý-
zvou pre každého, sa tento manuál špeciálne zameriava na modlitby za ľudí, ktorí 
z rôznych dôvodov opustili Boha a cirkev. 

Mnoho rodičov trpí tým, že ich deti opustili cirkev. Bude tu možnosť modliť 
sa aj za ne. Veľa mladých veriacich prežíva bolesť, pretože ich rodičia nepoznajú 
Boha, Otca. Prajú si, aby Boh obrátil „srdcia otcov späť k svojim synom“ a aby sa 
aj ich rodičia stali Božími deťmi – ich bratmi a sestrami. Môžeme sa modliť aj za 
nich. Môžeme sa tiež modliť za cirkev, ktorá v Európe nie je vždy pripravená prijať 
a milovať hriešnikov a ktorá je často plná zotročených ľudí, ktorí nemajú dosť 
odvahy ujsť. Budeme sa modliť? Spolu? 

Thomas Bucher
Generálny sekretár Európskej evanjelickej aliancie 

Dátum Téma: Návrat 
stratených synov Biblické texty Cirkev, zbor Miesto 

stretnutia Čas

10. 1.
nedeľa Boh a Jeho deti Lk15:11–12 

Ján1:12; Ef3:15
Reformovaná kres-

ťanská cirkev Nám. SNP 4  17.00

11. 1.
pondelok

Keď vzťahy 
stroskotajú

 Lk15:12; 
1M3:8; 1M27:41

 Evanjelická cirkev 
a.v. (sobášna sieň)

Schn. 
Trnavského 2  19.00

12. 1.
utorok Všetko stratené

 Lk15:13–16 
Lk12:16–21
R1:21–23

Kresťanské zbory  Pri 
Šajbách 1 19.00

13. 1.
streda

Zmena miesto 
konca

Lk15:17–20a 
Mt5:3; Ž107 Cirkev bratská  Cukrová 4 19.00

14. 1.
štvrtok

Aký úžasný 
otec!

Lk15:20 b,c 
Ján14:9; Ef3:15

Bratská jednota 
baptistov Palisády 27A 19.00

15. 1.
piatok

Narodil som 
sa znova

Lk15:21–24 
Iz61:10; 1Pet1:18–19

Cirkev adventistov 
siedmeho dňa Cablkova 3 19.00

16. 1.
sobota

Doma a predsa 
tak vzdialený

Lk15:25–30 
Ján14:2; Lk14:15

Evanjelická cirkev 
metodistická Panenská 10 19.00

17. 1.
nedeľa

To sa musí 
osláviť!

Lk15:31–32 
Lk15:10; Zj19:7

 Evanjelická cirkev 
a.v. – Nový kostol  Legionárska 2 18.00

Všetko pre Jeho slávu a ľudí spásu! Hospodin kraľuje!
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Prázdninový klub pre školákov
Všetky školopovinné deti pozývame na prázdninový klub „Pošli ďalej“ v čase pol-
ročných prázdnin 1. februára 2016. Program bude od 9.00 do 16.00 hod. V prie-
behu januára sa môžete prihlásiť na našej stránke: http://www.scriptureunion.sk/
aktivity/prihlasky/ Na klub si treba priniesť prezúvky a 2 € na obed.

INFORMÁCIE:  Natália Luptáková, 0903 370 305, scriptureunion@gmail.com

STARŠOVSTVO ZBORU
Zo stretnutia staršovstva zboru 

Staršovstvo zboru sa stretlo na svojom pravidelnom zasadaní v pondelok 7. 12. 
2016. Okrem pravidelnej agendy – pošty, kontroly úloh a plánovanie bohoslužieb 
na najbližšie obdobie – sme sa zaoberali témami kázní na prvý polrok 2016, prí-
pravou na Aliančný týždeň modlitieb, aktuálnymi otázkami stanice zboru vo Sv. 
Jure, vývojom ekonomiky zboru, situáciou v mladšom doraste, ďalšími krokmi  
v hľadaní kazateľov, odberom časopisu Dialóg na rok 2016 a aktualizovaným pra-
covným návrhom znenia Zásad Cirkvi bratskej, ktoré pripravila príslušná komisia 
na pripomienkovanie. 

SZ odsúhlasilo koncoročné odmeny pre pracovníkov zboru podľa predloženého 
návrhu hospodára.

SZ odsúhlasilo dar vo výške 500 € z fondu pomoci pre rodinu po Jurajovi Kuš-
nierikovi na pokrytie nákladov s prevozom jeho pozostatkov.

Najbližšie stretnutie staršovstva zboru bude 18. 1. 2016.
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ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
 1. 1. Viera Ciesarová 84

 5. 1.  Mária Ďuríková 87

 9. 1. Zlatica Banská 85

 21. 1.  Dagmar Valentová 76

 23. 1. Mária Matejová 91

 30.1.  Jiří Baše  78

Ale ako je napísané: Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo a čo ani do ľudského 
srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú.

1. Korinťanom 2:9

Narodili sa
16. 12.  Joel Kavický rodičom Lukášovi a Dorke
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Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
Klub A4 v budove YMCA, Karpatská 2

3. 1. Veria kresťania a moslimovia 
v toho istého Boha? Daniel Pastirčák

10. 1.
ZRKADLO V ZRKADLE I 

Prečo sa stráca ľudskosť.  
 Podobenstvo o lampe a soli.

Daniel Pastirčák

17. 1. ZRKADLO V ZRKADLE II 
Podobenstvo o dvoch bránach. Zuzana Mojžišová 

24. 1. Boh a plynúci čas. Štefan Markuš

31. 1.
ZRKADLO V ZRKADLE III 
Podľa čoho ťa spoznám? 

Podobenstvo o strome a ovocí.
Daniel Pastirčák
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Informácia zo zasadania staršovstva Kaplnky
Staršovstvo sa stretlo dňa 8. 12. 2015. Za tím premietačov prišli Zuzka Číče-

lová a Igor Rjabinin. Rozprávali sme sa o premietaní na bohoslužbách Kaplnky  
v A4-ke. Poďakovali sme im za službu a rozprávali sme sa o ich ťažkostiach  
s premietaním i o návrhoch na zmeny. Vyjadrili potrebu pribrať ďalšieho človeka 
do tímu na premietanie – prípravu dokumentov na premietanie vedia zabezpečiť 
každý týždeň bez problémov, na samotné nedeľné premietanie by potrebovali 
pomoc. 

Staršovstvo skonštatovalo, že priestory v A4-ke nám začínajú byť tesné. Tím, 
ktorý pripravuje miestnosť na bohoslužby, sa bude snažiť pridať dopredu rad sto-
ličiek, nosia už stoličky aj z kaviarne. Treba to riešiť. S výhľadom do budúcnosti sa 
začneme obzerať po nových priestoroch pre Kaplnku. 

S odchodom Juraja Kušnierika spomedzi nás prišla aj potreba doplniť naše 
staršovstvo. Rozhodli sme sa do marcovej výročnej členskej schôdze zaradiť dopl-
ňujúcu voľbu ďalšieho člena staršovstva a náhradníka. Treba navrhnúť kandidátov. 

Miro Havelka bude miesto Juraja zabezpečovať obnovovanie správ cez twitter 
na našej web stránke a Daniel Laco bude spolu s Mirom uvádzať oznamy na bo-
hoslužbách. 

Potrebujeme aj ochotných ľudí, ktorí by sa počas bohoslužieb striedali pri 
vchode do kaviarne. V kaviarni sú totiž veci, ktoré nemôžeme nechať bez dozoru. 

Attila Molnár predstavil spoločný projekt so Slovenskou katolíckou charitou, na 
základe ktorého by sme mohli podporiť mladého muža z Afganistanu, ktorý do-
stal na Slovensku doplnkovú ochranu. Chce si dokončiť u nás základné vzdelanie 
a potreboval by viac času na štúdium popri zamestnaní. Staršovstvo sa rozhodlo 
poskytnúť mu 250 EUR mesačne na obdobie 6 mesiacov ako študijné štipendium 
podmienené študijnými výsledkami. 

Do konca roka musíme zvoliť kandidátov na Spoločnú konferenciu CB. 
Dohodli sme sa na pozvaní Mareka Markuša v predvianočnom čase, aby pred-

stavil novú Študijnú Bibliu a ponúkol aj jej predaj v kaviarni po bohoslužbách. 
Najbližšie stretnutie staršovstva bude 12. 1. 2015 na Cukrovej. 
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Čo sa dialo u nás s utečencami 
Ku koncu roka Vám chceme poďakovať za spoločnú prácu, ktorú sme vykonali 

odvtedy, ako sme sa rozhodli, že sa ako zbor budeme aktívne zaoberať probléma-
mi spojenými s utečeneckou krízou. Pustili sme sa do aktívnej pomoci a zároveň 
sme sa pokúsili spoločne čeliť otázkam a obavám, ktoré pociťujeme pri téme 
imigrácie. 

V prvom rade citeľne pomohli zbierky, ktoré sme usporiadali v Kaplnke. Mnohí 
prispeli do finančnej zbierky, do zbierky teplého ošatenia, obuvi a liekov a po-
sledne aj do zbierky hračiek. Na lieky sme použili 1350 EUR, na teplé prikrývky 
1050 EUR. Tieto príspevky a materiálnu pomoc sme poslali na miesta najväčšej 
koncentrácie ľudí na úteku, teda do Maďarska, Chorvátska a Slovinska. 

Okrem toho sme v rámci Klubu Slniečko vyrábali nosiče pre mamy na úteku  
v spolupráci s iniciatívou Domov na mame. 

Neformálne sme začali spolupracovať s Ligou za ľudské práva, ktorí pomá-
hajú utečencom na Slovensku vybavovať azyl. Začali sme sa postupne stretávať 
s ľuďmi a rodinami, ktorí sa snažia zaradiť do normálneho života na Slovensku 
a premýšľali sme spolu, ako im v tomto pomôcť. Začíname spolupracovať aj so 
Slovenskou katolíckou charitou, ktorá pomáha rodinám utečencov na Slovensku.

Radi by sme u nás privítali imigranta z Iránu, ktorý už 6 rokov žiada u nás  
o azyl na základe náboženského vyznania. Začal chodiť k nám do zboru. Modlíme 
sa, aby konečne mohol zapustiť korene a pokojne budovať svoju budúcnosť u nás. 

Iný mladý muž z Afganistanu má 17 rokov, dostal doplnkovú ochranu, na plný 
úväzok pracuje v IKEI a snaží sa dokončiť základnú školu. Hovorí už plynule po 
slovensky no na štúdium mu nevychádza čas ani energia. Staršovstvo zboru roz-
hodlo, že by sme mu mohli poskytnúť štipendium, aby mohol zredukovať svoj 
úväzok na polovičný a venovať sa štúdiu. Budú mu pomáhať aj dobrovoľníci  
z Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa pripraviť sa na skúšky. Vážime si spoluprá-
cu so Slovenskou katolíckou charitou, ktorá tomuto človeku už pomáha. Štipen-
dium je zatiaľ na 6 mesiacov vo výške 250 EUR/mesiac.

Najnovšie sme sa stretli s rodinou Fredericka z Kamerunu. Frederick sem prišiel 
pred 9 rokmi ako politický utečenec, jeho žena a dve dcéry ho nasledovali po 7 
rokoch. Nedávno sa nanovo zjednotená rodina ešte rozrástla, majú malé bábätko 
dievčatko. Radi by sme dievčatám pomohli zaradiť sa medzi deti, začínajú sa 
stretávať s deťmi v Narnii a snáď si tam nájdu kamarátov. Okrem toho skúšame 
pomôcť Frederickovi zamestnať sa. Má 42 rokov, je vyučený zvárač, no túto prácu 
už kvôli kaziacemu sa zraku nemôže vykonávať. Prosíme, keby mal niekto nápad, 
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kde by sa mohol zamestnať, ozvite sa. Frederick má aj kurz práce na vysokozdviž-
nom vozíku (v sklade), hovorí plynule po slovensky, anglicky a francúzsky. 

O pomoci neznámym blížnym sme premýšľali aj pri kázňach a na tému utečen-
cov sme usporiadali 2 debaty. V novembri sme pozvali zaujímavých hostí, ktorí 
nám priblížili čo sa deje v Slovinsku a ako môžeme pomáhať na Slovensku. 

Budúci rok chceme naďalej pokračovať v týchto aktivitách. Chceme sa viac 
sústrediť na pomoc rodinám azylantov na Slovensku a pomáhať búrať predsudky 
voči nim.

Všetky vaše nápady, čo by sme mohli v zbore robiť v tejto oblasti ďalej, veľmi 
vítame.

Prajeme požehnané sviatky.
Attila a Mirka Molnárovci
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Informačný list vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Cukrová 4, Bratislava
Len pre vnútornú potrebu Zboru CB Bratislava.

Informácie do do februárového čísla zasielajte do 24. 1. 2016
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


