
1

SPOLOČNÉ STRETNUTIA 
Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.

8. 5. Štefan Markuš 

15. 5. Iveta Novotná 

22. 5. Matúš Uhlík 

29. 5. Allan Bussard 

Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.

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

do Božej blízkosti 
Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou 

Jozef Ban 

8. 5. Daniel 5: Z pokolenia na pokolenie? 
Ale ako? Milan Mitana

15. 5.
Letnice: Krajina viery
Slávnostné bohoslužby  

– krst a vstup nových členov do zboru
Daniel Kvasnička 

22. 5.
Daniel 6: Kráľovstvá prichádzajú,

kráľovstvá odchádzajú,
 no Daniel zostáva ten istý 

Marek Markuš 

29. 5. Daniel 7 a 8: Dejiny ľudstva cez 
Danielove videnia Slavomír Krupa 

5. 6. Daniel 9: Danielova modlitba 
Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou Ján Henžel 

Informačnýlist
máj 2016

Z b o r  C i r k v i  b r a t s k e j  v  B r a t i s l a v e  •  C u k r o v á  4  •  B r a t i s l a v a



2

Informačný list Apríl 2016

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

8. 5. Slavomír Krupa 

15. 5. Budete pokrstení Svätým Duchom Blaho Cíčel

22. 5. Ivan Valenta

29. 5. Trevor Robinson

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

1. 5. Život ako mozaika rozhodnutí Milan Mitana

8. 5. Juraj Klementovič 

15. 5. Život vnútri – život vonku Martin Kríž

22. 5. Život ako cesta púšťou Peter Kozár

29. 5. Život ako krehké dobrodružstvo Milan Mitana

KONTAKT: Milan Mitana, 0903 776 563, mmitana83@gmail.com 
Aktuálne informácie a nahrávky kázní sú na: www.cbsvatyjur.sk
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Nedeľné duchovné stíšenia v Betánii o 10.00 hod.
Betánia Bratislava, Partizánska 6

1. 5. Ján André a Roman Harvan

8. 5. Ivan Valenta

15. 5. Ivan Lukáč, poslúži aj Večerou Pánovou

22. 5. Milena a Jozef Uhlíkovci

29. 5. 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 
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 3. 5. 2016 o 18.00 hod. 
Téma Mesiáš prišiel, nastal čas žatvy podľa textu z Jána 4:27–54.
Srdečne vás pozývame. 

KONTAKT:  Drahomíra Ferenčíková, 0907 048 095

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

1. 5. Jozef vykladá faraonove sny Jan 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
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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 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

Školáci
Stretnutia školskej besiedky – nedeľné bohoslužby pre deti sú na 2. poschodí 
vždy vždy v nedeľu o 10.00 hod. okrem prvej nedele v mesiaci.

KONTAKT: Mária Machajdíková, maria.machajdik@gmail.com
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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 Smrť medzi nami 
s Madlou Rjabininovou. Naboso sa uskutoční výnimočne druhý štvrtok v mesiaci, 
12. 5. o 18.30 hod. v klube UNIK na Ferienčíkovej 5. Príďte naboso, ale nevyzujte 
sa z diskusie. 

Obývačky
19. 5. návšteva obývačiek (stretnutia skupín)

Premietanie filmu 
K májovej téme sa bude premietať film Dead Man Walking vo štvrtok 26. 5.  
Filmový večer začína o 18.15 hod. na Cukrovej 4 na 1.poschodí.

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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STARŠOVSTVO ZBORU
Zo stretnutia staršovstva zboru 
Staršovstvo zboru sa stretlo dňa 18. 4. 2016. 
V prvej časti stretnutia sme boli spoločne so staršovstvom nášho druhého zboru 
Kaplnka. Na programe bol rozhovor so zástupcami oboch škôl, ktorých je náš zbor 
zriaďovateľom, členmi správnej rady škôl Danielom Bútorom, Danielom Lacom, 
Pavlom Kailingom, a riaditeľmi, Romanom Baranovičom a Dušanom Jaurom. Vy-
počuli sme si najdôležitejšie informácie o dianí v týchto školách. Hlavnou udalos-
ťou uplynulého obdobia bolo odsťahovanie sa gymnázia do novozískanej budovy 
na Haanovej a s tým spojené rozširovanie sa oboch škôl. V najbližších rokoch 
dôjde na Bilgyme k nárastu z 250 na 450 študentov. Jeden z 3 pilierov školy 
– zameraný na hodnoty silnie a stáva sa najzaujímavejšou konkurenčnou výho-
dou medzi školami na Slovensku. Na základnej škole Narnia mohlo dôjsť tiež  
k rozšíreniu a postupnému nárastu na 3 triedy v ročníku. V oblasti vyučovania 
náboženstva sme vďační za spoluprácu s Dášou Danelovou, s Monikou Mitanovou  
a Natáliou Luptákovou v pezinskej pobočke Narnie, aj s Janom Machajdíkom  
v oblasti rozvoja hodnotového programu. O obe školy je neustále vysoký záujem, 
čo svedčí nielen o kvalite vyučovania, ale aj o dobrej a inšpiratívnej atmosfére, 
ktorá na nich panuje. 
V ďalšom sme diskutovali o možnostiach posilnenia prepojenia medzi zborom  
a školami. Jednou príležitosťou je možnosť pre niektorých našich členov zapojiť sa 
ako kouč tútorov v tutoringovom programe, inou je zasa aktívna účasť na niekto-
rej brigáde, ktorú organizujú obe školy niekoľkokrát ročne. Hovorili sme aj o tom, 
že na jeseň školy usporiadajú seminár pre rodičov z našich zborov o výchove detí 
a o porozumení svetu, v ktorom naše deti žijú. 
Na záver zaznelo poďakovanie zo strany zboru všetkým, ktorí sa podieľajú na 
práci v školách.

V ďalšej časti spoločného stretnutia sme rozprávali s delegátmi oboch zborov na 
konferenciu CB, ktorá bude 13.–14. 5. v Prešove a o predpokladanom programe 
konferencie.
Potom prebiehalo zasadanie oboch staršovstiev osobitne. 

Venovali sme sa príprave volieb kazateľa. Upresnili sme program mimoriadneho 
členského zhromaždenia v nedeľu 1. 5. 2016. Staršovstvo rozhodlo, že doplňujúca 
voľba Jozefa Kerekrétyho ako delegáta na konferenciu CB v Prešove sa uskutoční 
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v rámci MČZ v nedeľu 1. 5. 2016. 
Stretli sme sa so zástupcom volebnej komisie Braňom Slezákom a upresnili sme 
spôsob volieb kazateľa. Voľby bude viesť tajomník RCB br. Ján Henžel. Zároveň SZ 
menovalo volebnú komisiu pre voľby kazateľa vo Sv. Jure v zložení: Milana Mitana, 
Tomáš Bachmayer, Katarína Horányiová. SZ rozhodlo, že umožní voľbu kazateľa 
tým členom, ktorí zo závažných dôvodov nebudú môcť byť prítomní na MČZ  
v nedeľu 1. 5. 2016, v mimoriadnych termínoch: v nedeľu 24. 4. 2016 v čase od 
11.30 do12.30 hod. a v stredu 27. 4. 2016 v čase od 18.00 do 20.00 hod.

Najbližšie stretnutie staršovstva bude 9. 5. 2016. 
Milena Uhlíková
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POZVÁNKY
Prekvapení nádejou 
Verejná prednáška a uvedenie novej knihy N. T. Wrighta
Popredný novozákonný teológ o tom, ako nádej na vzkriesenie môže premeniť 
náš svet. 19. 5. 2016 o 18.30 hod. v hoteli Carlton, vstupné 3 €. Možnosť zakúpiť 
lístky vopred na www.porta.sk.

Vychádzka Štyri ročné obdobia – jar 2016
Milí priatelia, dovoľte mi pozvať vás na jarnú turistickú vychádzku na Vápennú 
(Roštún), tretí najvyšší vrch v Malých Karpatoch.
Vápenná sa nachádza nad obcami Sološnica a Plavecké Podhradie na vápencovom 
hrebeni Pezinských Karpát,odkiaľ pochádza aj názov tejto dominanty národnej 
prírodnej rezervácie Roštún. Na vrchole sa nachádza rozhľadňa, odkiaľ je pekný 
výhľad na Pezinské Karpaty, Borskú nížinu, Podunajskú pahorkatinu, Tribeč a Po-
važský Inovec.

Termín: Sobota 21. mája 2016
Zraz: 10.00 –10.15 hod., rázcestie Sološnická dolina
Doprava: Individuálna
Výstroj: Jarná – turistická, treba počítať s premenlivým jarným počasím a mož-
nosťou zrážok a tomu prispôsobiť oblečenie a obuv. Je vhodné vziať si turistické 
paličky, pomôžu najmä pri zostupe. Je dôležité mať so sebou dostatok tekutín.

Trasa: Túru začneme pri rázcestí Sološnická dolina strmým nástupom po červe-
nej turistickej značke (TZ) na rázcestie Pod Malou Vápennou a po červenej TZ 
budeme strmo pokračovať aj ďalej. Táto časť trasy nás nenechá na pochybách, či 
naozaj stúpame na tretí najvyšší vrch Malých Karpát. Po prekonaní prevýšenia 500 
m nás privíta Vápenná. Počas prestávky na obed a stíšenie sa môžeme pokochať 
výhľadmi na okolité malokarpatské vrchy. Pri dobrej viditeľnosti by sme mohli 
vidieť Tribeč aj Považský Inovec. Naše úsilie Vápenná odmení pri návrate pozvoľ-
ným zostupom po červenej TZ na Mesačnú lúku a ďalej na sedlo Uhliská. Zo sedla 
budeme pokračovať po modrej TZ k rázcestiu Sklená huta a odtiaľ po zelenej TZ  
k rázcestiu Sklený vrch. K ústiu Sološnickej doliny sa vrátime po žltej TZ.
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Časová náročnosť trasy: max. 6.00 hod. (so započítanými prestávkami)
Dĺžka trasy: 15,3 km
Prevýšenie: 640 m
Obtiažnosť: stredne náročná

V prípade, že sa výlet nebude môcť konať, napr. z dôvodu veľmi nepriaznivého 
počasia, bude informácia o tom zverejnená najneskôr jeden deň pred termínom 
výletu na stránke http://www.cbba.sk/aktivity/xlogia-vysin a oznam bude odosla-
ný aj e mailom.
Verím, že sa výletu zúčastníme v hojnom počte a spoločne prežijeme príjemný 
jarný víkendový deň.

Braňo Lojko

Noc kostolov
Po minuloročnej prvej skúsenosti s Nocou kostolov sa aj tento rok chceme pripojiť 
k tomuto projektu, ktorý prebieha vo viacerých európskych krajinách. Tento rok 
je termín stanovený na 10. 6. 2016. Program v našom kostole bude prebiehať od 
17.00 do 24.00 hod.

Chceme Vás pozvať, aby sme spoločne otvorili nielen brány našej modlitebne, ale 
aj nášho spoločenstva a stretli sa s ľuďmi, ktorí prídu či už na osobné pozvanie 
alebo pôjdu len tak okolo. Pozvite svojich priateľov a pripojte sa k programu svo-
jou prítomnosťou alebo aj praktickou pomocou. Do prípravy programu je už teraz 
zapojených mnoho ľudí z nášho spoločenstva i z Kaplnky, ale stále je priestor aj 
pre ďalších. Pripájame základné informácie zo stránky www.nockostolov.sk, kde 
nájdete viac informácií o Noci kostolov u nás i v zahraničí, aj zoznam všetkých 
zapojených kostolov s programom večera:

NOC KOSTOLOV je:
–  pozvaním pre všetkých ľudí dobrej vôle k spoločnému stretnutiu a k objavova- 
 niu krásy kresťanských výtvarných a architektonických pokladov, 
–  prejavom kreativity a dôvery v život u ľudí, ktorí chrámy stavali a zdobili, ale  
 i u tých, ktorí ich dnes obývajú a chcú sa podeliť o svoju vieru, o svoj život,  
 a svoje osobné obdarovanie a zručnosti,
–  ponukou zakotvenej kresťanskej spirituality, modlitby a služby, 
–  znamením živej spolupráce kresťanských cirkví (ekumenizmus), ktorá hojí rany 
 z minulých storočí. 
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CIELE
Priblíženie kresťanstva. Kresťanstvo je veľmi bohaté a pestré na kultúrne i du-
chovné hodnoty. Projekt „Noc kostolov“ chce ponúknuť tieto hodnoty nenúteným 
spôsobom všetkým ľuďom. Zmyslom podujatia je, aby sa každý účastník obohatil 
o pozitívnu skúsenosť spojenú s kresťanstvom a Cirkvou. 
Priestor na stretnutie. Kresťanstvo je náboženstvo vzťahov. Aj preto chce projekt 
„Noc kostolov“ vytvoriť priestor na stretnutie v atmosfére, ktorú „Noc kostolov“ 
vytvára. Návštevníci majú možnosť stretnúť sa s kresťanstvom prostredníctvom 
rozhovoru, hudby, umenia či zážitku.
Otvorenosť. Kresťanstvo pozýva k sebe všetkých, projekt „Noc kostolov“ je určený 
pre čo najširšiu verejnosť, bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, reč či viero-
vyznanie. Kultúrne pozadie programu, sprístupnenie bežne neprístupných miest  
a atmosféra noci môžu byť pre všetkých dobrou motiváciou zúčastniť sa. 
Spoločenský a kultúrny dosah. Kresťanstvo sa výrazným spôsobom podieľa na 
spoločenskom a kultúrnom živote našej spoločnosti. Projekt „Noc kostolov“ chce 
prezentovať nielen vzácne budovy, interiéry, sochy a obrazy kostolov, ale aj iné 
kultúrne dimenzie kresťanstva, ktoré majú celospoločenský dosah. 
Pokračovanie noci. Kresťanstvo je náboženstvo ponúk, ktoré k sebe neustále po-
zýva všetkých ľudí. Podujatie „Noc kostolov“ chce odhaliť všetkým zúčastneným 
ďalšie ponuky, nechce byť len jednorazovým podujatím. Atmosféra a program 
podujatia môže účastníkov vtiahnuť do ďalších rôznych aktivít vo farnosti počas 
roka. 

Za všetkých, ktorí sa do prípravy programu zapojili
Dagmar Danelová, Katka Jurenková a Jakub Uhlík
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POZVÁNKY NA LETO
Detský Bible camp 
Téma: Najlepšie počasie
Dátum: 16.–23. júl 2016
Miesto: Hotel Spojár, Žiarska dolina
Vek: 8–12 rokov (výnimky možné po dohovore)
Cena: 150 € s autobusovou dopravou z Bratislavy
Poplatok za tábor môžete navýšiť o dobrovoľný príspevok, ktorý použijeme na 
podporu viacdetných rodín.
Prihlášky: http://www.scriptureunion.sk/aktivity/prihlasky/

Teenagerský tábor fit4life
Dátum: 1.–6. augusta 2016
Miesto: Chata Račková
Vek: 14–18 rokov
Cena: 110 €
Doprava: spoločná vlakom
Prihlášky: http://www.scriptureunion.sk/aktivity/prihlasky/

Letný pobyt D3
Srdečne pozývame na Letný pobyt D3, ktorý sa uskutoční v dňoch 10.–16. 7. 
2016 v horskom hoteli a chatkách Royal Látky. Téma programu pobytu bude 
Krása neistoty – o našom živote v neistote ťažko čitateľného sveta a o otázkach, 
či sa dá niečo zmeniť. Radi by sme touto témou prepojili programy dospelých  
a detí. Témou nás budú sprevádzať viacerí priatelia vrátane Daniela Pastirčáka. 
Dobrodružný program detí budú mať na starosti študenti. Bližšie informácie zís-
kate u Mirky Lacovej, tel. č. 0903 474 826, email: lacovci@gmail.com.
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Krátkodobé misijné pobyty – KMP 2016 
Cirkev bratská, Evanjelizačno-misijný odbor
Milí priatelia,
stalo sa už dobrou tradíciou, že sa každé leto snažíme prekročiť hranice svojej 
krajiny (alebo kultúry) a zapojiť sa do služby tam, kde to môže byť užitočné. Aj 
v tomto roku chceme navštíviť Ukrajinu. Pozývame nielen mladých ľudí, ale aj 
strednú generáciu a dôchodcov, ktorí by radi investovali svoj čas a silu a pomohli 
ľuďom v iných krajinách. Z týchto pobytov prijímame mnoho úžitku: 
–  skúsenosť tímovej práce (10 - 15 ľudí, ktorí sú odkázaní jeden na druhého)
 poznávanie iných kultúr (jazyk, jedlo, spôsob života), ale aj nových kresťanov  
 a zborov, 
–  hlbšie poznanie Božích princípov a skúsenosť s Jeho prítomnosťou, 
–  radosť z toho, že sme mohli pomôcť iným a zúčastniť sa Božieho diela 
 a predovšetkým príležitosť dávať, slúžiť a pritom zaprieť seba samého.

Aká je tohtoročná destinácia? 
Mukačevo (Ukrajina) 
Termín: 31. 7.–7. 8. 2016 
Cena: 80 €
Popis: Baptistický zbor v Mukačeve plánuje položiť základy prístavby k novej mod-
litebni. Bude to viacposchodový objekt, v ktorom chcú vytvoriť ďalšie priestory 
pre službu deťom z okolia. Potrebujeme stavebných majstrov, ale aj pomocných 
robotníkov. Vo voľnom čase sa môžeme zapojiť do práce s deťmi, alebo tráviť viac 
času s domácimi. Ukrajina trpí kvôli vojne na východe a mnoho ľudí žije na hranici 
chudoby, napriek tomu cirkev žije a slúži iným. Poďme sa o tom presvedčiť!

Prípravné stretnutia
Vzhľadom na to, že tímová práca je veľmi dôležitá, potrebujeme sa zoznámiť a pri-
praviť (program, pomôcky, inštrukcie,...). Organizujeme dve prípravné stretnutia: 
1. stretnutie: 11. 6. 2016 (sobota), v Zbore Cirkvi bratskej v Hermanovciach nad 
Topľou.
2. stretnutie: 30. 7. 2016 (t.j. deň pred odchodom na Ukrajinu, miesto dohod-
neme).

S modlitbou očakávame na vaše rozhodnutie prihlásiť sa a ísť s nami!
Prihlásiť sa (osobne, telefonicky, mailom) môžete do nedele 22. mája na adrese: 

Peter Prištiak, 0915 937 233
peter.pristiak@cb.sk 
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ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
3. 5. Mária Šustrová 81 r.
6. 5.  Milota Číčelová 77. r. 
7. 5.  Štefan Markuš 80 r. 
21. 5. Miloš Matej 85 r.
23. 5. Szilárd Csefalvay 60 r.
26. 5.  Margita Ďurišková 87 r. 
26. 5.  Anna Sláviková 65 r.
27. 5.  Blahoslav Číčel 83 r. 

Svoje oči dvíham k vrchom. Odkiaľ mi príde pomoc? Moja pomoc je od Hospo-
dina, ktorý utvoril nebo i zem. Nedopustí, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme 
tvoj strážca

Žalm 121:1–3

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

1. 5. ZRKADLO V ZRKADLE 6
Súdiaci a súdení? Daniel Pastirčák

8. 5. ZRKADLO V ZRKADLE 7 
 Kde sa stratilo zasiate? Jana Camara 

15. 5. HOSŤ V KAPLNKE Martin Mekel 

22. 5. 7 SMRTEĽNÝCH HRIECHOV IV. 
Ira – patientia hnev – trpezlivosť Daniel Pastirčák

29. 5. POZDRAV Z CUKROVEJ 4 
Obraz Boha vo stvorenom svete Emil Komárik 

5. 6. Sme vzťah – Slávnosť krstu Daniel Pastirčák

 

Informačnýlist
máj 2016

Z b o r  C i r k v i  b r a t s k e j  K A P L N K A  •  K a r p a t s k á  2  •  B r a t i s l a v a



Informačný list Máj 2016

15

Duchovná obnova v tichu
Ďalšiu duchovnú obnovu v tichu plánujeme v Levoči v dňoch 21. až 28. augusta 
2016. Viesť ju bude Daniel Pastirčák. Pozvánky s ďalšími informáciami a prihláš-
kou prinesieme neskôr. Info na alica.rosova@gmail.com. 

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
Stretli sme sa spoločne so staršovstvom CB na Cukrovej s vedením našich škôl  
– Cikrevnej ZŠ Narnia a bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa. Hovorili sme o stave 
a rozvoji škôl. Po odsťahovaní Bilgymu do novej budovy sa uvoľnilo viac miesta 
na Narnii. Bilgym buduje nové priestory. O obe školy je záujem a obe školy rastú. 
Hovorili sme o predstavách do budúcnosti, o predstavách vedení škôl i oboch 
staršovstiev o budúcej spolupráci. 
Konštatovali sme, že po vytvorení dvoch miest pre prijímanie Večere Pánovej 
– jedno, kde ľudia môžu prijať chlieb a odpiť z kalicha a druhé pre tých, ktorí 
uprednostnia namočenie chleba do kalicha s vínom – sa o niečo skrátil čas ča-
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kania v rade. V súvislosti s tým sme pozvali Jana Sajkalu a prejednali sme s ním 
možnosť výroby 2 nových kalichov, 2 misiek na chlieb a jednej menšej misky na 
chlieb pre celiatikov pre Kaplnku. Dohodli sme sa, že vyhlásime zbierku zvyškové-
ho striebra a zlata na obradné nádoby. Jano pripraví grafické návrhy, ktoré s ním 
prezrieme a vyberieme z nich jeden pre realizáciu. 
Čo sa týka organizácie bohoslužieb, stále sa nám nedarí začínať načas, preto úvod-
ná hudba bude začínať už 5 min pred 10.00 hod. Snáď to bude motivovať ľudí 
chodiť na bohoslužby skôr, nie až po ich začiatku. Rozhodli sme sa, že budeme 
spievať aj počas Večere Pánovej a k tomu treba zabezpečiť aj premietanie nôt  
a textu piesne. 
Vzhľadom na to, že YMCA na Slovensku sa stala po prieťahoch vlastníkom budovy 
YMCA na Šancovej, zahájili sme s nimi rozhovory na tému čo ďalej s priestormi pre 
Kaplnku. Predstavitelia Kaplnky sa stretnú s predstaviteľmi YMCA na Slovensku  
a budú hovoriť o vízii do budúcnosti aj o konkrétnych potrebách na rekonštrukciu 
priestorov pre Kaplnku. 
Budeme rokovať aj s predstaviteľmi A4 o premenlivom a hlavne neuspokojivom 
stave upratovania v A4 v nedeľu ráno. Navrhneme upratovanie vo vlastnej réžii  
a budeme hľadať brigádnikov, ktorí budú ochotní chodiť v nedeľu ráno pred boho-
službami upratať naše priestory, hlavne miestnosť pre malé deti. 
Najbližšie stretnutie staršovstva bude 24. 5. 2016 na Cukrovej. 

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
– na ozvučovanie počas bohoslužieb. 
Ozvite sa Martinovi Orosovi: oros.martin@centrum.sk
– na službu pri vchode 
Ozvite sa Mirovi Havelkovi: havelka@omnicom.sk 
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Informačný list vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Cukrová 4, Bratislava
Len pre vnútornú potrebu Zboru CB Bratislava.

Informácie do júnového čísla zasielajte do 23. 5. 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


