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Ako žiť v našej cudzine alebo kresťan vo svete
Otvárame knihu proroka Daniela. Chceme sa nielen ponoriť do miestami ťažko 
porozumiteľného biblického textu. Sústredíme sa najmä na to, aby sme cez Danie- 
lov príbeh hľadali paralely s naším prostredím, hľadali, čo nám chce povedať do 
situácií človeka kresťana dnešnej doby. 
Danielov životný príbeh sa odohrával v inom geopolitickom a kultúrnom prostredí 
ako je naše. Naviac medzi jeho príbehom a tým naším je časová priepasť ťaž-
ko preklenuteľných dva a pol tisícročí. No pri pozornom sledovaní zisťujeme, že 
stál pred rovnakými výzvami ako 
stojíme my. Ako žiť vieru v Boha 
v sekulárnom prostredí? Ako ju 
žiť tak, aby iskra viery zapálila  
a oslovila aj toto prostredie? Ako 
byť prakticky použiteľný v Bo-
žích plánoch? 
Človek v meste, v cudzom a ne-  
hostinnom prostredí. Človek  
v meste, vystavený rôznym úto-
kom zo strany rôznych, aj nepria- 
teľsky nastavených ľudí. Človek 
v meste, odkázaný len na seba  
a hŕstku priateľov, ale predsa nie tak úplne sám, vybavený rodičovskou výchovou 
a s Bohom, v intímnom spoločenstve s Ním, silný v Ňom, odhodlaný znášať pre 
Neho aj protivenstvo. 
Pozývame vás na vzrušujúcu cestu objavovania tajomstva veľkosti tohto muža, 
ktorého Pán Boh viedol a cez ktorého priniesol novú nádej do života vlastného 
národa.

Jozef Ban
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SPOLOČNÉ STRETNUTIA 
Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.

10. 4. Mária Bálintová 

17. 4. Emil Komárik 

24. 4. Matúš Uhlík 

Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.

3. 4.
Daniel 1: Moja identita v kontexte 

prostredia 
Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou 

Ján Henžel

10. 4. Daniel 2: Boh odpovedá na modlitby 
a vysvetľuje sny Štefan Markuš 

17. 4. Daniel 3: Oheň, ktorý nepopáli Josef Sýkora 

24. 4. Pavel Černý

1. 5.
Daniel 4: Od slávy cez priepasť poníženia 

do Božej blízkosti 
Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou 

Ján Henžel 

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

10. 4. Jan Komrska 

17. 4. Rado Krupa 

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

3. 4. Tomášova Veľká noc Dávid Kudroč

10. 4. Upadnúť v milosť Josef Sýkora 

17. 4. Adamovo mlčanie Rado Krupa

24. 4. Vezmi svoj kríž Tomáš Majer 

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

Nedeľné duchovné stíšenia v Betánii o 10.00 hod.
Betánia Bratislava, Partizánska 6

3. 4. Ivan Lukáč o 11.00 hod.

10. 4. Helena a Blahoslav Číčelovci

17. 4. Ladislav Ostrák

24. 4. Slávka Timčáková

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 
službukonajúcej 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 5. 4. 2016 o 18.00 hod. Téma Kto 
vchádza do Božieho kráľovstva podľa textu z Jána 4:1–30.
Srdečne vás pozývame. 

KONTAKT:  Drahomíra Ferenčíková, 0907 048 095
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Integrované bohoslužby v Betánii Senec o 18.00 hod.
Kaplnka Domu Betánia Senec, Štefánikova 107

3. 4. Jozef vo väzení Tomáš Komrska 

Svojou účasťou na týchto bohoslužbách prejavíte lásku k tým najslabším v na-
šom spoločenstve a v ich úprimnosti stretnete samotného Krista.

KONTAKT: Lenka Borošová, 0905 569 452, lenka.bobo@gmail.com

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 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. 
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

do:Rast
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 Zlo v nás  
s Andrejom Bánom. Naboso sa uskutoční vo štvrtok 7. 4. o 18.30 hod. v klube 
UNIK na Ferienčíkovej 5. Príďte naboso, ale nevyzujte sa z diskusie. 

Premietanie filmu 

K aprílovej téme sa bude premietať film Calvary vo štvrtok 14. 4. Filmový večer 
začína o 18.15 hod. na Cukrovej 4 na 1. poschodí.

Obývačky
21. 4. 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
Popoludnie pre seniorov
Pozývame všetkých seniorov na poveľkonočné stretnutie pri duchovných pies-
ňach a slove v sobotu 9. apríla 2016 o 15.00 hod. v jedálni na Cukrovej. 
Príhovor bude mať Štefan Markuš na tému O čom sa zhovárate? podľa ev. Lukáša 
24:17.

Stretnutie rodín
Milí rodičia, milí manželia, pozývame vás na spoločné nedeľné obedy v zbore 
CB na Cukrovej 4 v Bratislave. Tentokrát sa spolu s Ester Kriškovou zameriame 
na oblasti fungovania manželského vzťahu. Najbližší termín spoločného obedu  
s popoludňajším programom je 10. 4. 2016 o 11.30 hod.
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 manželkých 
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, nezisková organi-
zácia, 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
Ideál s akým Boh zamýšľal manželstvo – vzťah muža a ženy
Boh nás stvoril s potrebami (duševnými a duchovnými) – bezpečie, úcta/rešpekt, 
prijatie, náklonnosť, ocenenie, uistenie, pozornosť, útecha, podpora
Emocionálny pohar – Čo sa stalo? Aká potreba nebola naplnená? Aké emócie 
neboli naplnené? Prevzatie zodpovednosti za to, čo sa stalo. Ako to vidí Boh? 
Príležitosť vyjadriť odpustenie/poprosiť o odpustenie.
Ako čistiť emocionálny pohár? Čistenie emocionálneho pohára nezraňujúcim 
spôsobom
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Spoločné obedy sú otvorenou platformou, vytvorenou na stretávanie sa rodín  
a manželských párov, preto, prosím, neváhajte a pozvite aj vašich priateľov. 
Budeme radi, keď sa na spoločnom obede stretneme.
V prípade akýchkoľvek nás neváhajte kontaktovať.
KONTAKT A PRIHLASOVANIE:  Elen Markušová, elen.markus@gmail.com,  
    0905 721 090
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STARŠOVSTVO ZBORU
Zo stretnutia staršovstva zboru 
Staršovstvo sa stretlo 21. 3. 2016 na svojom pravidelnom zasadaní. 
Venovali sme sa opäť najdôležitejšej téme tohto obdobia – hľadaniu kazateľov 
pre náš zbor. Vyhodnotili sme priebeh výročného členského zhromaždenia. Na-
plánovali sme proces spoznávania sa s Viktorom Glierom, ktorý je kandidátom na 
kazateľa zboru, stretnutia s ním, aj jeho voľbu v nedeľu 1. 5. 2016. 
Brat Viktor Glier je v súčasnosti správcom zboru v Novom Měste nad Metují v ČR. 
Prišiel kázať na Veľkonočnú nedeľu, slúžil nám aj Večerou Pánovou a ľudia mali 
možnosť zoznámiť sa s ním bližšie v sobotu 26. 3. 2016, keď otvorene odpovedal 
na otázky záujemcov. Staršovstvo malo rozhovor s ním ešte po tomto stretnutí.
Uvažujeme o tom usporiadať ešte jedno stretnutie pre členov zboru, ktorí nemali 
možnosť prísť na stretnutie s Viktorom Glierom, tentoraz už bez jeho prítomnosti, 
ale ešte pred voľbou kazateľa. 
Diskutovali sme, či máme rozhovor nahrávať a umožniť tak aj neprítomným čle-
nom vypočuť si ho neskôr, nakoniec sme prijali rozhodnutie rozhovor nenahrávať 
pre citlivosť osobných informácií. 
Hovorili sme ešte o ďalších možnostiach oslovenia kazateľov vhodných na pozíciu 
správcu zboru. 
S Milanom Mitanom sme sa zaoberali situáciou na stanici Sv. Jur, o ich plánoch na 
Veľkú noc, keď odchádzajú ako celé spoločenstvo, spolu 36 dospelých a 36 detí, 
do Malenovíc. Seminár o manželstve a výchove detí pre nich pripravili manželia 
Milan a Božena Číčelovci. 
Venovali sme sa aj dôležitej téme Ako viesť tínedžerov k viere a uvažovali o vhod-
nej forme iniciácie, podobnej ako konfirmácia v evanjelickej cirkvi. Dohodli sme 
sa, že sa budeme zaoberať celkovou koncepciou výchovy detí a mládeže v našom 
zbore po príchode kazateľa, lebo to potrebujeme rozdiskutovať s ním a ujasniť si 
to spoločne.
Aj tento rok sa chceme pripojiť k podujatiu Noc kostolov. Skupina v zložení Dag-
mar Danelová, Jakub Uhlík a Katka Jurenková bude túto akciu koordinovať. Chce-
me osloviť iné zbory v meste, aby sa zapojili, vtedy bude celé podujatie oveľa 
bohatšie a zaujímavejšie. 
SZ rozhodlo o konaní mimoriadneho členského zhromaždenia v nedeľu 1. 5. 2016 
po bohoslužbách, na programe bude voľba kazateľa zboru.
SZ rozhodlo, v zmysle článku 94 ods. 3 Poriadku CB, že pre členov zboru, ktorí zo 
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závažných dôvodov nebudú môcť byť osobne prítomní na mimoriadnom členskom 
zhromaždení 1. 5. 2016, umožní voľbu kazateľa formou zapísania sa na prezenčnú 
listinu a vhodením hlasovacieho listka do zapečatenej urny v stanovenom termíne 
od nedele 24. 4. 2016 v kancelárii zboru. Súčasne 2 členovia volebnej komisie  
v týždni od 24. 4. uskutočnia návštevy starších a imobilných členov zboru, ktorým 
zdravotný stav dlohodobo znemožňuje zúčastnovať sa na ČZ, s prenosnou voleb-
nou urnou. Voľba kazateľa na kazateľskej stanici vo Sv. Jure prebehne paralelne  
s MČZ 1. 5. 2016, v zmysle článku 94 ods. 2 Poriadku CB.
SZ rozhodlo, že zápisnica z Výročného členského zhromaždenia je k dispozícii 
členom zboru k nahliadnutiu v kancelárii.
Najbližšie stretnutie staršovstva bude 18. 4. 2016. 

Milena Uhlíková

Pozvanie na rozhovor s Josefom Sýkorom
V nedeľu 17. 4. sa po bohoslužbách uskutoční stretnutie s Josefom Sýkorom. 
Bude to príležitosť dozvedieť sa viac o jeho dokončenej dizertačnej práci ako aj  
o živote celej ich rodiny v novom domove. Pozývame.

Do pozornosti členom zboru
V nedeľu 1. 5. 2016 sa hneď po bohoslužbách uskutoční Mimoriadne členské 
zhromaždenie, na ktorom prebehne hlasovanie v súvislosti s voľbou kazateľa 
nášho zboru. Účasť členov je dôležitá!

Pred samotnou voľbou sa v sobotu 23. 4. 2016 o 18.00 hod. uskutoční informa-
tívne stretnutie pre členov a priateľov zboru, na ktorom budete môcť položiť svoje 
otázky súvisiace s osobou kandidáta na kazateľa staršovstvu zboru.
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POZVÁNKY
Duchovná obnova v tichu
Pozývame vás na duchovnú obnovu v tichu do Levoče v dňoch 4. až 8. mája 2016. 
Viesť ju bude Daniel Pastirčák. Pozvánky s ďalšími informáciami a prihláškou sú 
pri nástenke vo vestibule CB na Cukrovej, v klube A4 počas bohoslužieb alebo 
si ich môžete vyžiadať na alica.rosova@gmail.com. Prihlásiť sa možno do 24. 4. 
2016.

KONTAKT:  Alica Rosová, alica.rosova@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 
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 
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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

ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
  3. 4. Milena Betinová 86 r.

  5. 4.  Marta Špániková 60 r. 

 15. 4.  Ľudmila Rosenbergerová 79 r. 

 15. 4. Marta Slováková 79 r.

 19. 4. Eulália Mihelová 76 r.

Svoje oči dvíham k vrchom. Odkiaľ mi príde pomoc? Moja pomoc je od Hospodi-
na, ktorý utvoril nebo i zem. Nedopustí, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj 
strážca.         Žalm 121:1–3

Narodili sa
9. 3. dcéra Zara rodičom Saške a Jozefovi Banovcom 

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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Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
Klub A4 v budove YMCA, Karpatská 2

3. 4. ZRKADLO V ZRKADLE
Byť verný neverou? Daniel Pastirčák

10. 4.
7 SMRTEĽNÝCH HRIECHOV II 

 Avarita – Liberalitas 
Lakomstvo – Štedrosť 

Daniel Pastirčák

17. 4.
7 SMRTEĽNÝCH HRIECHOV III

 Invidia – Humanitas 
Závisť – Dobroprajnosť

Daniel Pastirčák

24. 4. Pozdrav z Cukrovej Slavoj Krupa

1. 5.
ZRKADLO V ZRKADLE

Súdiaci a súdení?
Rozhlasové bohoslužby 

Daniel Pastirčák
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Duchovná obnova v tichu
Pozývame vás na duchovnú obnovu v tichu do Levoče v dňoch 4. až 8. mája 2016. 
Viesť ju bude Daniel Pastirčák. Pozvánky s ďalšími informáciami a prihláškou sú 
pri nástenke vo vestibule CB na Cukrovej, v klube A4 počas bohoslužieb alebo 
si ich môžete vyžiadať na alica.rosova@gmail.com. Prihlásiť sa možno do 24. 4. 

Pozvánka na LANDART do Štiavnických hôr v máji 
Landart SLOBODA je PREKVAPENIE alebo Prekvapenie zo slobody
Miesto: Jabloňovce v Štiavnických horách, okres Banská Štiavnica
Termín akcie: 26. – 29. mája 2016 (štvrtok – nedeľa). Záujemcovia, ktorým nevy-
hovuje účasť na celom pobyte, si môžu jeho dĺžku slobodne regulovať podľa vlast-
ných potrieb – prísť neskôr, alebo odísť skôr.
Ubytovanie: Evanjelická fara Jabloňovce, cena nocľahu 4 € za noc s vlastným spa-
cákom. Kapacita fary je 20 lôžok – 5 štvorposteľových izieb.
Stravovanie: vo vlastne réžii v kuchyni fary. 
Ranné meditácie budú s Danielom Pastirčákom a so slobodnou účasťou ostatných 
Vytváranie landartov bude viesť Jaroslav Beliš – spoločná alebo individuálna tvor-
ba sa bude odvíjať od vhodného počasia a dostupných materiálov, ktorými budú 
najmä kameň, hlina, voda, drevo... 
Detaily podujatia ako doprava, zabezpečenie stravy, varenie, rozdelenie práce bu-
deme dolaďovať priebežne a budú včas oznámené všetkým, ktorí sa prihlásia na 
mail tomasovych@gmail.com najneskôr, prosíme, do 1. mája 2016. 
Viac info na www.kaplnka.sk

Informácia zo zasadania staršovstva Kaplnky
Na zasadaní staršovstva sme sa dohodli na organizácii výročného členského zhro-
maždenia dňa 20. 3. po bohoslužbách. Rozhodli sme, že Večera Pánova zmení tro-
chu svoj priebeh tak, že vytvoríme dve miesta pre prijímanie eucharistie – jedno, 
kde ľudia budú môcť prijať chlieb a odpiť z kalicha a druhé pre tých, ktorí zo zdra-
votných alebo iných dôvodov uprednostnia namočenie chleba do kalicha s vínom. 
Táto zmena začne od nedeľnej veľkonočnej bohoslužby. Zabezpečíme kúpu dvoch 
nových kalichov a misiek pre Večeru Pánovu. Zatiaľ zapožičiame druhý kalich z CB 
na Cukrovej. Čo sa týka organizácie bohoslužieb, úvodná hudba bude začínať už 
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5 minút pred 10.00, aby sme začínali načas. Snáď to bude motivovať ľudí chodiť 
na bohoslužby skôr, nie až po ich začiatku. 
Podnikneme ďalšie kroky pre nájdenie vhodnejších priestorov pre bohoslužby 
Kaplnky. Budeme hľadať mladého človeka, ktorý by v rámci Kaplnky chcel spolu-
pracovať s Danielom Pastirčákom, rozvíjal seba a zároveň pomáhal napĺňať akti-
vity Kaplnky. 
Odpovedali sme na výzvu Rady CB o možnosti nahrávania bohoslužieb do nedeľ-
ného vysielania Slovenského Rozhlasu. Nahrávanie bude 1. 5. 2016. 
Na najbližšie staršovstvo pozveme manažment našich škôl – ZŠ Narnie a Bilgymu.
Najbližšie stretnutie staršovstva bude 18. 4. 2016 na Cukrovej. 

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

Informácie do do májového čísla zasielajte do 25. 4. 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


