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SPOLOČNÉ STRETNUTIA 
Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.

14. 2. Andrej Vrábel

21. 2. Milan Číčel

28. 2. Allan Bussard

Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.

7. 2. Trochu nižší ako Boh 
Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou Carl Armerding

14. 2. Pokušenie na púšti Ivana Noble 

21. 2. 1Jána 3 a 4 Marek Markuš 

28. 2. 1Jána 5; Viera, ktorá premáha svet Jozef Kerekréty 

6. 3. Rozvážnosť vs. trpezlivosť
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.

14. 2. Igor André 

21. 2. Bohuš Spišiak 

28. 2. Peter Komrska 

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

7. 2. 1Jána 2:15–17; Prečo nemilovať svet? Jozef Ban 

14. 2. 1Jána 3; Vzájomná láska a skutočný život Marek Markuš 

21. 2. 1Jána 4; Boh je láska Martin Kríž 

28. 2. 1Jána 5; Kto verí, má večný život 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 o 18.00 hod.
Kaplnka Domu Betánia Senec, Štefánikova 107

7. 2. Jozef a jeho bratia Milota Slančíková

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

7. 2. Ivan Valenta

14. 2. Kvapôčky

21. 2. Slávka Timčáková a Janka Capeková

28. 2. 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 
Stretnutie žien pri štúdiu Biblie bude v utorok 9. 2. 2016 o 18.00 hod. na tému Je 
tu Boží Kráľ: Sláva! Súd! podľa textu z Jána 2:1–25
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 a o stretnutie s inými ľuďmi. 
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

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.
V nedeľu 21. februára, na začiatku jarných prázdnin, stretnutie NEBUDE.

KONTAKT: Mária Machajdíková, maria.machajdik@gmail.com
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Mladší dorast
Stretnutia pre deti vo veku 11–15 rokov sú každý štvrtok od 16.00 do 18.00 
hod. na Cukrovej 4.

KONTAKT: Ondrej Matej, 0902 235188, jerdno.jetam@gmail.com

Stretnutia mladých 
Diskusný večer NABOSO
Pozývame Vás na diskusný večer pre mladých NABOSO na tému „Neviem sa roz-
hodnúť s kým byť (a čím byť)“ s Vladom Michalom. Aj v rámci diskusií Naboso 
sa niečo mení, môžete sa toho stať súčasťou. Naboso sa uskutoční vo štvrtok  
4. 2. o 18.30 hod. v klube UNIK na Ferienčíkovej 5. Príďte naboso, ale nevyzujte 
sa z diskusie. 

Premietanie filmu 
K februárovej téme sa budú premietať filmy vo štvrtok 11. 2. a 25. 2. o 18.15 
hod. na Cukrovej 4 na 1. poschodí.

Obývačky
18. 2. návšteva obývačiek (stretnutia skupín).

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 prísť, aj keby to bolo len sporadicky, pravidel-
ná účasť nie je podmienkou.

KONTAKT: Dagmar Danelová, 0903 967 411, dagmar.danelova@gmail.com
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MIMORIADNE STRETNUTIA
Prázdninový klub
Všetky školopovinné deti pozývame na prázdninový klub „Pošli to ďalej“ v čase pol-
ročných prázdnin 1. februára 2016. Program bude od 9.00 do 16.00 hod. Ak máte 
záujem, prihláste sa urýchlene – do konca januára – na našej stránke: 
http://www.scriptureunion.sk/aktivity/prihlasky/ 
Na klub si treba priniesť prezúvky a 2 € na obed.

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

Workshop s Ivanou Noble
Pozývame na workshop s Ivanou Noble na tému Stopy Boha v českom filme. 
V rámci workshopu spolu s manželom Timom predstavia vybrané české filmy, ktoré 
vznikli v uplynulých dvadsiatich rokoch, pozrú sa na vybrané scény a v diskusii sa 
zamerajú na to, ako sa menila tematizácia hľadania viery. 
Ivana Noble, farárka Cirkvi československej husitskej s doktorátom z teológie u jezu-
itov v Londýne, spoluzakladateľka a bývalá riaditeľka Inštitútu ekumenických štúdií  
v Prahe, profesorka na Evanjelickej teologickej fakulte Karlovej univerzity aj na Medzi-
národnom baptistickom seminári v Prahe je ženou mnohých tém – kultúra a umenie, 
teológia, filozofia, spiritualita, ekuména, pravoslávie, spoločnosť, osobná viera; nejaký 
čas pracovala s nepočujúcimi deťmi aj ako poštárka, píše poéziu a maľuje.
Prídite v sobotu 13. 2. 2016 o 18.00 hod. na Cukrovú a zoznámte sa!

Za staršovstvo zboru 
Dagmar Danelová, 0903 967 411, dagmar.danelova@gmail.com

Stretnutie rodín
Milí rodičia, milí manželia,
chceli by sme Vás pozvať na spoločné nedeľné obedy v zbore CB na Cukrovej 4 v Bra-
tislave a predstaviť Vám dôležité dátumy a témy, v ktorých by sme sa radi zamerali 
na manželstvo, tentokrát s Ester Kriškovou.
Termíny spoločných obedov s popoludňajším programom:
14. 2. 2016 o 11.30 hod.
10. 4. 2016 o 11.30 hod.
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Kto je Ester Krišková?
Ester Krišková bola manželkou kazateľa Tomáša Krišku. Spolu vychovali Jána, No-
emi a Jakuba. Slúžili v dvoch zboroch BJB (Lučenec, Bratislava III) 25 rokov. Už 
pred 16 rokmi vnímali veľkú potrebu služby manželským párom aj vďaka vlast-
ným manželským krízam. Po niekoľkých pokusoch začať a rozvinúť túto službu ju 
skutočne začali v r. 2005 a následne rozvinuli v SR, ale aj ČR. Okrem manželských 
víkendov a budovania tímov pre SR a ČR sa venovali intenzívne na takmer dennej 
báze v posledných dvoch rokoch manželskému, krízovému a predmanželskému 
poradenstvu. Založili neziskovú organizáciu Naše manželstvo, n. o., aby sa služba 
mohla ešte viac rozvinúť. Ester dnes stojí ďalej aj s celým slovenským tímom  
v tejto službe. Okrem toho pracuje mnoho rokov so ženami, deťmi a mládežou. 
Jej srdce bije pre učeníctvo.

Program:
Prečo je dôležité sústrediť sa v rodičovstve aj na manželstvo.
1. Ideál, s akým Boh zamýšľal manželstvo – vzťah muža a ženy.
2. Boh nás stvoril s potrebami (duševnými a duchovnými) – bezpečie, 
úcta/rešpekt, prijatie, náklonnosť, ocenenie, uistenie, pozornosť, útecha, podpora.
3. Emocionálny pohár – Čo sa stalo? Aká potreba nebola naplnená? Aké emócie 
neboli naplnené? Prevzatie zodpovednosti za to, čo sa stalo. Ako to vidí Boh? Prí-
ležitosť vyjadriť odpustenie/poprosiť o odpustenie.
4. Ako čistiť emocionálny pohár? Čistenie emocionálneho pohára nezraňujúcim 
spôsobom.
Spoločné obedy sú otvorenou platformou vytvorenou na stretávanie sa rodín, 
manželských párov, priateľov..., preto, prosíme, neváhajte a pozvite aj Vašich  
priateľov. 
Budeme radi, keď sa na spoločnom obede stretneme. 

Za organizačný tím
Elen Markušová, 0905 721 090, elen.markus@gmail.com
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Ekumenický svetový deň modlitieb 
Už tradične sa stretnú veriaci z rôznych cirkví v 170 krajinách celého sveta v prvý 
piatok v marci, aby podľa liturgie, ktorú pripravia ženy z niektorej krajiny, slúžili 
bohoslužbu a spoločne prosili za problémy, ktoré daná krajina má. 
Tohoročné stretnutie sa uskutoční 4. marca o 17.00 hod. v kostole Bratskej jed-
noty baptistov na Palisádach 27A.
Program pripravili kresťanské ženy z Kuby. Kuba je najobývanejší a strategicky 
najdôležitejší ostrov Antíl, a to najmä vzhľadom na jej polohu medzi severnou  
a južnou Amerikou. Má zvláštnu zmes obyvateľstva; kultúrna rôznorodosť vyústila 
do celkom jedinečnej identity ostrova, ktorý má asi 10 000 km2. Na ostrove je asi 
50–70 % katolíkov, vlastným náboženstvom kubánskeho národa je však Santeria, 
čo je zmes afrických kultov a katolicizmu. Protestantské cirkvi, ku ktorým sa hlási 
okolo 5% obyvateľov, prišli na Kubu až v 19. storočí. Výbor Svetového dňa modli-
tieb založili ženy až roku 2011. 
Text tohtoročnej bohoslužby SDM pripravili na na tému: Kto prijíma dieťa, prijíma 
mňa. Vybrali dva biblické texty: Izaiáš 11:1–10 a Marek 10:13–16. Kresťanky z tej-
to krajiny sa nás všetkých pýtajú: Chceš vojsť do nebeského kráľovstva? Pán Ježiš 
povedal: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.
Všetci ste pozvaní k spoločným modlitbám.

Za SDM Viera Komrsková 
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STARŠOVSTVO ZBORU
Zo stretnutia staršovstva zboru 
Staršovstvo sa zišlo na pravidelnom mesačnom stretnutí 18. 1. 2016. Venovali 
sme sa hodnoteniu priebehu bohoslužieb počas adventu a vianočných sviatkov. 
Uvedomili sme si, že napriek tomu, že nemáme v súčasnosti svojho kazateľa, služ-
ba slovom je zabezpečená a z každej nedele je možné zobrať si niečo do svojho 
každodenného života. Aj zborové aktivity naďalej fungujú, tímy dobrovoľníkov sa 
stretajú a nás to vedie k vďačnosti a chvále Pána Boha.
Hovorili sme tiež o možnosti prípravy potenciálnych nových členov, ktoré má na 
starosti Milan Mitana. Zaoberali sme sa tiež situáciou vo Sv. Jure, pôsobením do-
rastu a prípravou niektorých návštev v našom zbore. 
Súhlasili sme s tým, aby sa na jeseň náš zbor stal hostiteľom spoločnej česko-slo-
venskej konferencie CB.
Venovali sme sa aj ekonomickým témam a špecifikovali sme predbežne investičné 
zámery na tento rok. 
Plánovali sme ďalšie nedele a služby slovom na nasledujúce obdobie. 
Najbližšie stretnutia staršovstva budú 15. 2. a 29. 2. 
Výročné členské zhromaždenie bude 20. 3. 2016.

Výročné členské zhromaždenie
Výročné členské zhromaždenie nášho zboru sa uskutoční v nedeľu 20. 3. 2016 
popoludní. Prosíme členov zboru, aby si termín zarezervovali.

Diakonia zboru
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
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Pozvanie na cestu ku krstu a vstupu do spoločenstva cirkvi
Radi by sme pozvali všetkých, ktorí úprimne hľadajú Boha:
– tých, ktorých Boh v Kristu našiel, 
– tých, ktorí sú už dlhšiu dobu návštevníkmi našich bohoslužieb v Bratislave ale-
bo vo Svätom Jure, a ktorí súčasne túžia po prijatí sviatosti krstu alebo po tom, 
aby sa stali členmi nášho spoločenstva, aby sa spolu s nami vydali na spoločné 
putovanie viery.
V mesiacoch marec až máj sa uskutoční 5–6 spoločných stretnutí + spoločný 
víkendový pobyt. Na stretnutiach sa budeme spoločne aj jednotlivo pýtať otázky  
o zmysle života, sile lásky, moci hriechu a nádeji viery. Budeme spoločne skúmať, 
čo je a nie je cirkev. Stretnutia môžu pre záujemcov vyústiť v prijatie sviatosti 
krstu a vstup do cirkvi na deň Letníc 15. mája 2016. 
Prvé stretnutie sa bude konať v utorok 1. 3. 2016 o 19.00 hod. v kostole na Cuk-
rovej na 2. poschodí. Víkendový pobyt je plánovaný v termíne 8.–10. 4. v Betánii 
Senec. Pravidelné stretnutia budú nasledovať po 1. marci podľa spoločnej dohody 
na termínoch. 
Ak máte o túto dobrodružnú cestu ku krstu a vstupu do spoločenstva záujem, 
prípadne máte otázky, dajte mi, prosím, vedieť do 28. 2. 2016. 

Milan Mitana
0903 776 563, mmitana83@gmail.com
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ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
  8. 2. Danica Zmetáková – 76 r.
10. 2.  Ladislav Görner – 78 r. 
A máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme 
podľa jeho vôle. Ak vieme, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme, vieme  
i to, že už máme, o čo sme ho žiadali.

 1. Jána 5:14–15

Narodili sa
11. 1.  Júlia Polohová rodičom Vlaďke a Jánovi Polohovcom (v Glasgowe)

22. 1.  Matej Štefančík rodičom Zuzane a Rudovi Štefančíkovcom
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Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
Klub A4 v budove YMCA, Karpatská 2

7. 2. ZRKADLO V ZRKADLE 3 
Komu horí lampa Alica Rosová

14. 2. Bohoslužba s eucharistiou Mária Uhlíková

21. 2. 7 SMRTEĽNÝCH HRIECHOV
Úvod Daniel Pastirčák

28. 2. Boh a večnosť Štefan Markuš
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Informácia zo zasadania staršovstva Kaplnky
Staršovstvo sa stretlo dňa 12. 1. 2016. Úvodné modlitby sme z veľkej časti veno-
vali spomienke na zosnulého Antona Srholca. Dohodli sme sa na najbližšie boho-
služby aktuálne zaradiť klub venovaný jemu ako spomienku a poďakovanie.
Ako hosť prišiel Jozef Lupták s informáciami o prípadných nových priestoroch 
pre Kaplnku. Diskutovali sme o možnostiach a zatiaľ sme nenašli nič vyhovujúce. 
Dohodli sme sa na ďalšom postupe hľadania a o osobách, ktoré oslovíme a požia- 
dame o informácie. 
Dohodli sme sa, že pozveme na bohoslužby Kvapôčky, aby nám zaspievali. 
Hľadáme nových dobrovoľníkov – na hru na klavíri počas bohoslužieb a na premie- 
tanie počas bohoslužieb. 
Hovorili sme o homíliách, možnosti spätnej väzby pre laických homiletikov  
a o pozývaní hostí z Cukrovej. 
Attila informoval o úspešnej spolupráci s Fejsalom, ktorý má novú prácu na polo-
vičný úväzok, študuje a už dostal prvé štipendium. Otázkou je či a ako vieme nájsť 
pre utečencov miesto a prácu. 
Najbližšie stretnutie staršovstva bude 1. 3. 2015 na Cukrovej. 
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Informačný list vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Cukrová 4, Bratislava
Len pre vnútornú potrebu Zboru CB Bratislava.

Informácie do marcového čísla zasielajte do 29. 2. 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


