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SPOLOČNÉ STRETNUTIA 
Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.

13. 3. Milica Kailingová 

20. 3. Janka a Braňo Lehotskí 

27. 3. NEBUDE

Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.

6. 3. Rozvážnosť vs. trpezlivosť
Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou Ján Henžel

13. 3. Pomalosť – umenie zastaviť sa Mária Uhlíková 

20. 3. Kvetná nedeľa Blahoslav Fajmon 

27. 3. Veľkonočná nedeľa
Slávnostné bohoslužby s Večerou Pánovou

Viktor Glier

3. 4. Daniel 1. kapitola 
Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou Ján Henžel 

Veľkonočné bohoslužby
25. 3.

o 17.00
Veľký piatok
Noc smrti Daniel Pastirčák 

27. 3.
o 10.00

 Veľkonočná nedeľa
Perspektívna existencia 

Slávnostné bohoslužby s Večerou Pánovou
Viktor Glier

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

13. 3. Ivan Markuš 

20. 3. Jakub Novotný 

27. 3. Blahoslav Číčel 

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

6. 3. Kto verí, má večný život. 1Jána 5 Milan Mitana

13. 3. Prach si..... Tomáš Bachmayer

20. 3. Kráľ prichádza Monika Mitanová 

27. 3.
Bohoslužby CB vo Svätom Jure sa 

neuskutočnia z dôvodu veľkonočného 
výletu spoločenstva v Malenoviciach 

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. 3. Dávid Kudroč

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

6. 3. Blaženka Betková a Kamila Zajíčková

13. 3. Viera a Peter Komrskovci

14. 3. Veľkonočná kaplnka s Večerou Pánovou – Anna Polcková o 10.00 h. 

20. 3. Slavomír Krupa

27. 3. Ivan Lukáč

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 8. 3. 2016 o 18.00 hod. Téma Ako je 
možné vojsť do Božieho kráľovstva? podľa textu z Jána 3:1–36. 
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 nedeľu 27. 3. – Veľkonočná nedeľa – stretnutie NEBUDE.

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. 
Vo štvrtok 24. 3. stretnutie NEBUDE.
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 27. 3. – Veľkonočná nedeľa – stretnutie NEBUDE.

KONTAKT: Mária Machajdíková, maria.machajdik@gmail.com
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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, kde žiť (a koho voliť)“ so Štefanom Hríbom. Aj v rámci diskusií Naboso 
sa niečo mení, môžete sa toho stať súčasťou. Naboso sa uskutoční vo štvrtok  
3. 3. o 18.30 hod. v klube UNIK na Ferienčíkovej 5. Príďte naboso, ale nevyzujte 
sa z diskusie. 

Premietanie filmu 
K marcovej téme sa budú vo štvrtky premietať filmy:
10. 3.  film No
24. 3.  film Bonhoeffer
Filmový večer začína o 18.15 hod. na Cukrovej 4 na 1. poschodí.

Obývačky
17. 3. 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
Výročné členské zhromaždenie
Výročné členské zhromaždenie nášho zboru sa uskutoční v nedeľu 20. 3. 2016  
o 15.00 hod. 

Pozývame všetkých členov zboru. Starostlivosť o deti bude zabezpečená. Ak ste 
ochotní pomôcť, prihláste sa, prosíme, u Aleny Uhlíkovej v kancelárii.

Popoludnie pre seniorov
Pozývame všetkých seniorov na poveľkonočné stretnutie pri duchovných piesňach  
a slove v sobotu 9. apríla 2016 o 15.00 hod. v jedálni na Cukrovej. 

STARŠOVSTVO ZBORU
Zo stretnutia staršovstva zboru 
Staršovstvo sa stretlo na pravidelnom zasadaní dňa 15. 2. 2016. 

• Venovali sme sa pomerne rozsiahlo téme hľadania kazateľa pre náš zbor.  
 Rozhodli sme osloviť ďalšieho kandidáta, a teraz čakáme na jeho odpoveď.  
 Viac o tom, kde sa nachádzame v procese hľadania kazateľa budeme hovoriť  
 na členskom zhromaždení v nedeľu popoludní 20. 3. 2016. 
• Pripravovali sme tiež obsahovo stretnutie členov 20. 3. 2016.
• Rozprávali sme o potrebách našej stanice vo Sv. Jure.
• Zaoberali sme sa niektorými pripomienkami k návrhom na zmeny  
 v Poriadku cirkvi.
• Prechádzali sme spolu stav pripravenosti služieb na ďalšie nedele, reflektovali  
 sme ostatné 3 nedele, keď kázali hostia zo zahraničia (Steve Garber, Carl  
 Armerding, Ivana Noble). Sme za každého hosťa veľmi vďační, priniesli nám  
 zaujímavé a inšpirujúce pohľady na Božie Slovo a duchovný život a poslanie  
 kresťana.
• V pošte, ktorej sa štandardne venujeme, sme dostali dobrú správu zo zboru  
 v Spišskej Novej Vsi. Mladé dievča Timea, za ktorú sa viacerí modlíme, sa má  
 zdravotne dobre a rodina aj zbor ďakujú za podporné modlitby.
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• Odsúhlasili sme, aby Dagmar Danelová vyučovala náboženstvo na CZŠ Narnia  
 v rozsahu 2 hodín týždenne.
• Uvažovali sme o pláne usporiadať tak ako minulý rok aj teraz akciu Noc  
 kostolov. Hľadáme k tomu ľudí, ktorí by boli ochotní prevziať na seba zodpo- 
 vednosť za čiastkové projekty.

Vo februrári sme sa stretli ešte druhýkrát na riadnom zasadaní dňa 29. 2. 2016.  
Venovali sme sa príprave členského výročného zhromaždenia, zadeľovaniu nedel-
ných bohoslužieb, hľadaniu kazateľa a preberali sme návrhy na zmenu cirkevné-
ho Poriadku.
• Stretli sme sa s Jankom Komrskom, členom návrhovej komisie, ktorá pripravi- 
 la nový návrh zmien Poriadku cirkvi bratskej. Vysvetlil nám, ako prebiehala  
 práca v komisii, ako sa bude schvaľovať návrh na konferencii v máji a spolu  
 sme prešli naše pripomienky k tomuto návrhu. Poďakovali sme mu za jeho  
 angažovanosť v tejto práci.
• Členské výročné zhromaždenie bude v nedeľu 20. 3. 2016 o 15.00 hod  
 a bude to priestor dozvedieť sa viac aj o tom, ako prebieha hľadanie kazateľa  
 pre náš zbor, prípadne položiť otázku na to, čo vás zaujíma.
• Zaoberali  sme sa aj finančnými otázkami riadenia cirkvi, ktoré priniesol  
 hospodár zboru Jozef Kerekréty zo stretnutia finančného odboru v Leviciach.

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 konalo v utorok 1. 3. 2016 o 19.00 hod. v kostole na Cukrovej 
na 2. poschodí. Víkendový pobyt je plánovaný v termíne 8.–10. 4. v Betánii Senec. 
Termíny ďalších stretnutí oznámime záujemcom osobne.
Ak máte o túto dobrodružnú cestu ku krstu a vstupu do spoločenstva záujem, 
prípadne máte otázky, obráťte sa, prosíme, čo najskôr na Milana Mitanu.

Milan Mitana
0903 776 563, mmitana83@gmail.com
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ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
   3. 3. Darina Smolinská – 75 r.
 12. 3.  Rút Podhradská – 60 r. 
 25. 3.  Oľga Buchelová – 89 r.

 Nech je velebený Pán deň čo deň, on nesie naše bremená. Boh je naša spása.
 Žalm 68:20

Narodili sa
   2. 2.  Juraj manželom Miriam a Rasťovi Halamičkovcom
   8. 2.  Šarlota manželom Debore Betinovej a Jurajovi Šperkovi
   1. 3.    prišiel do rodiny Pavly a Daniela Nagajovcov dvojmesačný 
 adoptívny syn Adam 

Rozlúčili sme sa
11. 2.  s Gizelou Potúčkovou 
 4. 3.  s Dominikom Smolinským, dieťatkom, ktoré neuzrelo svetlo  
 tohto sveta a veríme, že je v Božej sláve.  
 Rodičom vyslovujeme úprimnú účasť.

Spomíname
Gizela Potúčková 
31. 10. 1927–8. 2. 2016

Gizela Potúčková sa narodila 31. októbra 1927 v Bratislave v rodine Karola  
a Zuzany Chalupkových. Pochádzala zo skromných pomerov, otec bol robotník  
a matka domáca. O dva roky neskôr do rodiny pribudla sestra Marta, s ktorou ju 
viazal hlboký vzťah až do jej smrti v roku 1995. Základnú aj meštiansku školu 
vychodila v Bratislave. Tu tiež začala študovať na Učiteľskom ústave, štúdium 
však nedokončila. Ako dievča zažila hrôzy vojny, ktorá rodinu dočasne rozdelila. 
Obe sestry s mamou boli evakuované do Devičian pri Leviciach. Otec, ktorý ostal 
v Bratislave, takmer prišiel o život pri bombardovaní rafinérie Apollo. Po vojne sa 
celá rodina spojila, ale len na krátko. Otec, ktorý bol pôvodom karpatský Nemec, 
mal byť podľa Benešových dekrétov odsunutý do Nemecka. Jeho manželka mu-
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sela preto vynaložiť veľké úsilie, aby sa rodina znovu spojila. Strasti, ktoré Gizela 
prežila ako dospievajúce dievča, ju nasmerovali k hľadaniu zmyslu života posta-
veného na Božej pravde. Začala navštevovať stretnutia evanjelickej mládeže na 
Legionárskej ulici, kde prijala Pána Ježiša Krista ako svojho osobného Spasiteľa. 
Neskôr začala navštevovať aj stretnutia spolku Modrý kríž, kde sa spoznala s jeho 
pracovníkom Jurajom Potúčkom. Po komunistickom prevrate v roku 1948 a záka-
ze Modrého kríža sa viacerí jeho bratislavskí členovia začlenili do zboru Jednoty 
českobratskej v Bratislave. Tento zbor sa stal aj pre sestru Gizelu a brata Juraja 
duchovným domovom. Ich priateľstvo vyústilo do manželstva, ktoré uzavreli 18. 
októbra 1958. Prežili spolu 48 rokov spoločného života. Pán Boh im daroval 2 
deti – dcéru Zuzanu a syna Daniela. Manžel Juraj sa naplno venoval práci v zbore 
a v prvých rokoch manželstva navyše externe študoval na vysokej škole. Výcho-
va detí a starostlivosť o rodinu vo veľkej miere preto spočívala na sestre Gizele. 
Popritom bola tichou a vernou spolupracovníčkou svojho manžela. Robila prácu, 
ktorú nikto nevidel a možno ani neocenil. Či už to bola pomoc pre pracovníkov v 
detskej besiedke alebo spolupráca s manželom pri tvorbe Biblickej konkordancie.

V civilnom zamestnaní Gizela Potúčková prevažnú časť života pracovala v pod-
niku Kovošrot v Bratislave ako úradníčka. Odtiaľ aj odišla do dôchodku.

Celý svoj život, kým vládala, vyhľadávala obecenstvo veriacich bratov a sestier. 
Začiatkom 90-tych rokov vážne ochorela. Jej stav sa rokmi zhoršoval a choroba 
ju postupne oberala o všetky fyzické sily. Svoj stav však prijímala pokorne a bez 
reptania. Až do konca života bola vďačná za každú pomoc a službu od svojich 
blízkych. Vždy ju potešili návštevy priateľov a bratov a sestier, ktorí na ňu neza-
búdali.

Svoju nádej a vieru až do konca života upierala k svojmu Spasiteľovi, na ktorom 
sa cítila byť závislá až do chvíle, keď ju povolal k sebe. Stalo sa tak 8. februára 
2016 v obedňajších hodinách, keď v spánku ticho a pripravená odišla do nebes-
kého domova.

Splnilo sa to, čo jej manžel Juraj Potúček popísal v jednej zo svojich básní:
Blesk skvúcej slávy v nebesiach
tam duše oslní,
raj stratený už zostúpil
sen snov sa naplnil.
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Jozef Melna
27. 2. 1921–25. 11. 2015

Narodil sa 27. februára 1921 v Liptovskom Jáne ako druhé dieťa rodičom Ma-
tejovi a Márii Melnovej. Neskôr pribudla do rodiny ešte sestra Anna. V r. 1929 mu 
po ťažkej chorobe zomrela mama a deti zostali sirotami. Napriek tomu, že sa otec 
znova oženil, prežívali ťažké detstvo. V Liptovskom Jáne vychodil ľudovú školu  
a po jej skončení odišiel do Popradu, kde sa učil za murára. Po vyučení aj niekoľko 
rokov pracoval ako murár, no zo zdravotných dôvodov musel túto prácu zanechať 
a hľadať si inú. Dostal sa do Bratislavy, kde nastúpil v Slovenskej banke ako po-
mocný úradník a popri práci začal študovať na Obchodnej škole. Tu sa zoznámil 
so svojou budúcou manželkou Zuzanou Školníkovou, s ktorou sa v r. 1949 oženil. 
Svoj duchovný život hneď od začiatku spojili so zborom Cirkvi bratskej, vtedy 
Jednoty českobratskej, na Cukrovej ul. Narodili sa im dvaja synovia, Miroslav a 
Ľubomír. V roku 1961 dostal v banke možnosť odísť do Prahy, čím sa vyriešili ich 
bytové problémy, lebo ako štvorčlenná rodina bývali len v jednej izbe u manžel-
kiných rodičov. V Prahe zostali sedem rokov, tam začal študovať na vysokej škole 
ekonomickej, ktorú aj úspešne dokončil. V r. 1967 sa rodina vrátila do Bratislavy 
a Jozef naďalej pokračoval v práci v Štátnej banke československej ako úverový 
pracovník. V roku 1975 prežil ťažké obdobie, keď pri dopravnej nehode tragicky 
zahynul ako 21 ročný starší syn Miroslav.

Popri svojej práci sa venoval aj aktivitám ako člen revíznej komisie v Červenom 
kríži a taktiež vo voľnom čase využíval svoju prvotnú profesiu murára, lebo pomá-
hal na rôznych stavbách svojim priateľom a známym, ako aj pri stavbe modliteb-
ne na Cukrovej. V banke pracoval až do svojho odchodu na dôchodok. Obdobie 
staroby prežíval v Bratislave tešiac sa zo svojich štyroch vnučiek spolu s manžel-
kou až do roku 2007, kedy si ju po mozgovej príhode Pán povolal. Nezostal však 
sám, vždy spolu s ním bývala aj niektorá z vnučiek, ktoré v Bratislave študovali. 
Pred dvoma rokmi sa zhoršil jeho zdravotný stav tak, že sa prestal samostatne 
a bezpečne pohybovať a musel opustiť svoj byt. Presťahoval sa k rodine svojho 
syna a tým sa stal aj súčasťou všetkého diania tu na Cukrovej. Pred rokom si pri 
nešťastnom páde zlomil krčok bedrového kľbu, čím sa jeho odkázanosť na pomoc 
a starostlivosť ešte viac prehĺbila.

Miloval rodný Liptov a využíval každú príležitosť, aby sa tam mohol vracať. Rád 
recitoval aj básne, ktoré tento kraj ospevujú.

V nedeľu 22. novembra sa jeho zdravotný stav náhle tak zhoršil, že musel byť 
prijatý do nemocnice, kde si ho 25. 11. 2015 v ranných hodinách Pán života  
a smrti povolal k sebe.
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2% Z DANE

2% pre Betániu Bratislava
Veľmi pekne sa chceme poďakovať za vaše rozhodnutie darovať vaše 2 % (3 %) 
zo zaplatenej dane Betánii na Partizánskej ulici. Pomôžete tým žiť a brať vážne 
ľudskú bolesť a podporíte snahu o poskytovaní profesionálnej pomoci. Nakoniec 
staroba či choroba sa dotkne každého z nás. 
Ďakujeme.

Názov: Betánia Bratislava n.o.
IČO: 36077445
Právna forma: nezisková organizácia
Sídlo: Partizánska 6, 811 03 Bratislava

Percentá pre Betániu v Senci
Betánia Senec – sa aj tohto roku uchádza o vaše 2 % (3 %) z daní za rok 2015. 
Vašu priazeň našej sociálnej službe pre občanov odkázaných na našu pomoc mô-
žete deklarovať pri ročnom zúčtovaní daní. 
Ďakujeme za podporu!

Názov: Betánia Senec n.o.
Právna forma: nezisková organizácia
Sídlo: Štefánikova č.74/A, 90301 Senec
IČO: 36077470
 
Betánia ú. z.
V známom prostredí sa senior cíti bezpečnejšie, aj preto pomáhame našim klien-
tom prežiť dôstojný život v domácom prostredí. Podporte nás 2 % z daní, aby sme 
mohli byť k dispozícii väčšiemu počtu ľudí. 
Ďakujeme.

Názov a sídlo: Diakonické združenie Betánia, ú. z. Partizánska 6, 81103 Bratislava 
Právna forma: účelové zariadenie
IČO: 30849667
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Školy
Milí priatelia, oslovujeme Vás s prosbou o podporu našej školy prostredníctvom 
asignácie 2 % z vami zaplatených daní. 
Cirkevnú základnú školu Narnia zriadenú Cirkvou bratskou navštevuje v tomto 
roku 489 detí v Bratislave, ďalších 160 detí na pobočke Narnie v Pezinku. Príjem 
z 2 % je pre nás významnou čiastkou, v uplynulom roku sme dostali touto cestou 
vyše 22 000 €. Získané prostriedky sme použili na rekonštrukciu priestorov spoje-
nú s rozšírením školy. Tak ako minulé roky, aj teraz by sme chceli použiť získané 
prostriedky na zveľadenie vzdelávacieho prostredia tried a celej školy. O použití 
prostriedkov prichádzajúcich od rodičov z oboch miest, z Bratislavy aj z Pezinka, 
bude rozhodovať správna rada školy. Vyhlásenia potrebné pre asignáciu 2 % (3 %)  
s predtlačenými údajmi o našej škole nájdete vo vestibule pri nástenke alebo si ho 
môžete stiahnuť z našej stránky www.narnia.sk.
Ďakujeme za akúkoľvek Vašu podporu a záujem o rozvoj školy. Je to pre nás veľ-
kým povzbudením. 

Roman Baranovič, 
riaditeľ Cirkevnej základnej školy Narnia

Milí priatelia, aj v tomto roku sa ako Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, zriadené 
Cirkvou bratskou, uchádzame o 2 % (3 %) z vami zaplatených daní. V uplynulom 
roku ste poslali touto cestou škole vyše 14 500 €. Peniaze sme využili na výdavky 
spojené so sťahovaním do novej budovy gymnázia na Haanovej ulici v Petržalke.
Vyhlásenia potrebné pre asignáciu 2 % (3 %) s predtlačenými údajmi o našej škole 
nájdete vo vestibule pri nástenke alebo si ho môžete stiahnuť z našej stránky 
www.bilgym.sk.
Ďakujeme za Váš aktívny postoj a spoluprácu, veľmi si to vážime. 

Dušan Jaura,
riaditeľ Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa
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POZVÁNKY
Konferencia Máme čo zvestovať
„Zvestujeme manželstvo z pohľadu večnosti“ – to je téma konferencie, ktorá sa 
uskutoční 14.–16. apríla v hoteli Satel v Poprade. Viac informácií o téme, lekto-
roch a programe nájdete na www.cb.sk. Prihlasovanie do 14.marca na www.mcz.
cb.sk.

Konferencia pracovníkov s deťmi
V sobotu 2. apríla 2016 od 9.00 do 17.00 hod. sa uskutoční už 14. konferencia 
pracovníkov s deťmi, ktorá bude tentoraz v Žiline v priestoroch ZUŠ L. Árvaya na 
ul. Dolný Val 12. Tému „Kristus v Starom zákone“ budeme odkrývať v štúdiu Písma 
i praktických ukážkach. Prihlásiť sa môžete do 25. 3. 2016 online na www.cb.sk 
alebo u koordinátorky pre prácu s deťmi CB Dagmar Danelovej.

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

Pozvánka pre seniorov
Milí bratia a sestry, dovoľte, aby sme Vás srdečne pozvali na 13. ročník celo-
slovenského pobytu seniorov, ktorý sa uskutoční v horskom hoteli REMATA pri 
Handlovej. 
Rada Cirkvi bratskej poverila zodpovedným organizátorom pobytu brata Dušana 
Kintlera. Spolu s bratom Kintlerom sa na organizácii spolupodieľa sestra Viera 
Mitaľová zo zboru Prešov, sestra Mária Porubská zo zboru Bardej ov, brat Štefan 
Suchanský a Juraj Kohút zo zboru Levice, Štefan Kušnír zo zboru Hrádek (ČR) a za 
Radu Cirkvi bratskej sestra Anna Andréová. 
Organizačný tím podporujú aj niekoľkí dobrovoľníci, ktorí sa zúčastnia pobytu. 

Termín konania: 25. 6.–2. 7. 2016 

Cena za pobyt: 160 € (8 dní/7 nocí s plnou penziou a wellness, cena za 1 deň 
pobytu je 23 €) 

Prihlasovanie a zaplatenie zálohy 60 EUR do: 30. 4. 2016 

Miesto: 
Horský hotel REMATA ponúka ubytovacie jednotky s vlastnou kúpeľňou, široký 
výber wellness a kúpeľných zariadení, reštauráciu, terasu, lobby bar, záhradu  
s grilom, tenisový kurt, bowling a pod. Vo všetkých priestoroch môžete využívať 
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bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet. Všetky izby v hoteli majú posedenie, sate-
litnú TV s plochou obrazovkou, telefón a vlastnú kúpeľňu so sprchovacím kútom, 
sušičom vlasov a županom. Niektoré izby ponúkajú aj balkón. V hotelovej reštau-
rácii s letnou terasou si môžete vychutnať tradičné špeciality slovenskej kuchyne 
i jedlá medzinárodnej kuchyne. 
V cene pobytu je hotelové wellness centrum, kde je vám k dispozícii vonkajší a vn-
útorný bazén s 32 °C, vírivka a sauny. Hostia môžu využívať bezplatné súkromné 
parkovisko na mieste a detské ihrisko. V okolí alebo na mieste sa môžete venovať 
rôznym aktivitám vrátane cyklistiky a pešej turistiky. 
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom konania pobytu sa s dôverou obráťte na 
brata Dušana Kintlera.
Tešíme sa na stretnutie s Vami a prajeme Vám všetkým Božie požehnanie. 
S pozdravom za organizačný tím 

Jakub Kintler, 
riaditeľ Kancelárie Rady CB 

KONTAKT: Dušan Kintler, 0910 453 823, kintler.dusan@gmail.com

Koncert na Kvetnú nedeľu
Už tradične sa na Kvetnú nedeľu uskutoční koncert v Dóme sv. Martina. Brati-
slavská tradícia uvádzania významného diela J. Haydna „Sedem slov Spasiteľa na 
kríži” vznikla už v roku 1836. Tento rok si dielo môžeme vypočuť v nedeľu 20. 3. 
o 15.00 hod. v podaní Slovenského komorného orchestra pod vedením Ewalda 
Danela.
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Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
Klub A4 v budove YMCA, Karpatská 2

6. 3. Maroš Kľačko

13. 3. Zrkadlo v zrkadle 4. 
Aj múdry schybí Juraj Ševčík

20. 3. 7 smrteľných hriechov 
1. Superbia – Pýcha Daniel Pastirčák

Slávnostné bohoslužby Veľkej Noci 
25. 3. 

o 17.00 
Veľký Piatok – Noc smrti

v kostole CB na Cukrovej 4 Daniel Pastirčák 

27.3. 
o 10.00

Veľkonočná nedeľa – Ráno vzkriesenia 
v Klube A4 v budove YMCA, Karpatská

POZOR! Bude zmena času na letný 
– teda o hodinku skôr...

Daniel Pastirčák
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Pozvanie ku krstu a vstupu do zboru Kaplnka 
Každoročne počas sviatku Letníc prežívame sviatosť krstu a prijímanie nových 
členov do nášho zboru. Podobne aj tento rok. Ak cítite, že nastal čas, kedy by ste 
chceli svoj vzťah s Bohom v Kristovi potvrdiť krstom alebo sa pridať k spoločen-
stvu Kaplnky ako plnoprávni členovia cirkevného zboru, pozývame vás na príprav-
né stretnutia. Prvé informačné stretnutie skupiny bude 15. 3. o 19.00 na Cukro-
vej. Kontaktujte Daniela na daniel.pastircak@cbkaplnka.sk alebo 0948 362 827.

Výročné členské zhromaždenie
Pozývame hlavne všetkých členov zboru CB Kaplnka na výročné členské zhromaž-
denie dňa 20. 3. 2016 po bohoslužbe. Dozviete sa nielen o tom, čo bolo, o hos-
podárení, ale aj o tom čo chystáme, čo by ste chceli vy, čím žijeme a chceme žiť. 

Pozvanie na spoločný obed
Po novomesačných bohoslužbách 6. 3. a 3. 4. bude v kaviarni SPOLOČNÝ OBED 
formou bufetu z toho, čo si donesieme. Pozývame aj tých, čo si nedonesú. 

O Kaplnke v roku 2015
Keď mi prišiel mail s požiadavkou napísať do výročnej správy o Kaplnke, nepremy-
slene som odpísala, že niečo napíšem. Veď písať o tom, čo už bolo, nie je až také 
ťažké. Boli také udalosti, teda udiali sa také veci, ktoré zanechali silné spomienky 
či emócie. Ďalšie boli také, že stáli veľa námahy a času skupinku ľudí alebo nie-
koľko skupiniek ľudí, pričom výsledky práce boli alebo sú hmatateľné či viditeľné 
celej komunite a prípadne aj verejnosti. A nakoniec boli aj také udalosti, o ktorých 
sa snáď dá povedať, že sme sa posunuli aj ako komunita aj ako jednotlivci dobrým 
smerom aspoň o malý krôčik. Ale keď som začala spisovať to, čo sa udialo, tak 
som kdesi uviazla a následne som použila kláves „delete“. Uviazla som v pocite, 
že to, čo spisujem, pôsobí ako zoznam aktivít nejakej „pionierskej“ organizácie,  
v ktorej sa dôraz kladie na množstvo aktivít, zatiaľ čo to, čo bolo z môjho pohľadu 
najvzácnejšie, sa mi vôbec nepodarilo schovať ani do slov ani medzi riadky, kdesi 
sa to proste stratilo. Tajomstvo zostalo tajomstvom. Obrazne povedané: z farebnej 
priestorovej krásy zostal bezfarebný tieň. Ak ide len o ten tieň, tak sa dá uplynulý 
rok jednoducho zhrnúť v niekoľkých riadkoch do niekoľkých faktov, niekoľkých 
povzdychov a množstva vďačnosti jednotlivcom a množstva vďačnosti Bohu.
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Niekoľko faktov
1. Udomácnili sme sa v A4. Od septembra 2014 sa konajú bohoslužby Kaplnky 
o 10.00 v budove YMCA na Karpatskej 2. Učili sme sa tvorivo využívať možnosti 
daného priestoru. Napríklad: premietali sme úryvky z desaťdielneho cyklu filmov 
Dekalóg od režiséra Krzysztofa Kieślowskeho. Skupina hudobníkov často prekva-
pila aj svojim zložením a aj výbornou improvizáciou. Výtvarná skupina oboha-
covala bohoslužby videoprojekciami, výtvarnými inštaláciami. Divadlo Mimo po 
mnohých rokoch obnovilo svoju činnosť. 
Pravidelne v nedeľu ráno pretvárame daný priestor. V praxi to napríklad znamená, 
že skupinka dobrovoľníkov v nedeľu ráno likviduje na vstupnej chodbe neporia-
dok, ktorý v noci narobili návštevníci nočných klubov. 
Po bohoslužbách spolu popíjame kávu alebo čaj a diskutujeme, spoznávame sa. 
Raz mesačne máme spoločný obed. Niekoľkokrát bol po bohoslužbách klub Kap-
lnky, napríklad o utečencoch. 
2. Vytvorili sme web stránku www.cbkaplnka.sk a postupne ju napĺňame. Na web 
stránke nájdete napríklad nahrávky homílií, základné informácie o Zbore CB Kap-
lnka. Začali sme vydávať časopis Listy z Kaplnky, 4 čísla ročne. 
3. Niektoré programy fungovali tak, ako aj po minulé roky. Napríklad letný pobyt 
v Zaježovej. Tentokrát o Vďačnosti.
3. Najsilnejším emocionálnym zážitkom roka je tá smutná udalosť. Dôstojná smut-
ná slávnosť v čiernom odeve na sklonku roka 2015. Odišiel Juraj Kušnierik. Lúčili 
sme sa s nim spolu, opäť sme na chvíľu boli všetci na Cukrovej 4. Spájal nás Boží 
pokoj, vnímali sme spriaznenosť, záujem o blížneho, dobroprajnosť, vedomie, že 
vieme, kam putujeme, vieme, kde je náš skutočný domov.
Ďakujem za puto, ktoré je medzi nami. Ďakujem za priestory na Cukrovej, ktoré 
využívame na stretnutia našich skupiniek.

Jana Camara
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Hľadáme dobrovoľníkov 
– klaviristov / klaviristky na sprevádzanie nášho spevu počas bohoslužieb.  
Ozvite sa Janke Belišovej: vasolibe@gmail.com.
– na premietanie počas bohoslužieb.  
Ozvite sa Zuzke Číčelovej: zuzanacicelova@gmail.com 
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Informačný list vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Cukrová 4, Bratislava
Len pre vnútornú potrebu Zboru CB Bratislava.

Informácie do aprílového čísla zasielajte do 28. 3. 2016
Neprešlo jazykovou úpravou.

Svoje peňažné príspevky môžete posielať na účty:
Prevádzkový účet:  IBANSK2311000000002665040073 
Fond pomoci: IBAN SK6111000000002652040613
Sv. Jur: IBAN SK5411000000002949000807
Rezervný fond: 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:  
IBAN SK0911000000002925894471
VS 111 – Prevádzka a rozvojové projekty zboru CB Kaplnka
VS 222 – Fond pomoci zboru CB Kaplnka
VS 444 – Príprava a realizácia stavby Kaplnky


