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SPOLOČNÉ STRETNUTIA 
Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.

12. 6. Slavoj Krupa 

19. 6. Milena Uhlíková 

26. 6. Igor André 

Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.

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

12. 6. Najväčší problém – JA Ján Hroboň 

19. 6. Otče, odpusť im, nevedia, čo robia Jozef Kerekréty

26. 6.
Čo si máme zapamätať, 
na čo máme pamätať 
Záver školského roku 

Daniel Komrska 

3. 7. Žalm 51 
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.

5. 6.

12. 6. Iveta Novotná

19. 6. Rado Krupa 

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

5. 6. Krása spasí svet a návšteva Mráčikov Milan Mitana 

12. 6. Požehnanie detí Daniel Pastirčák 

19. 6. Evanjelium v meste III Marek Markuš 

26. 6. Boh nemá prázdniny 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

5. 6. Anna Andréová

12. 6. Jan a Milada Komrskovci 

19. 6. Peter Komrska 

26. 6. 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 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 
Naše posledné stretnutie pred letnými prázdninami bude spoločenské. Pozvali sme 
misionárku Lenku, aby nám porozprávala o svojej zaujímavej práci pre ľudí na okraji 
spoločnosti. Ak vás téma zaujala, prídite medzi nás v utorok 7. 6. 2016 o 18.00 hod. 
Srdečne všetkých pozývame. 

KONTAKT:  Drahomíra Ferenčíková, 0907 048 095

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

26. 6. Stretnutie Jozefa s bratmi Lenka Borošová 

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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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.
Posledné stretnutie v tomto školskom roku a rozlúčka s deťmi, ktoré po prázdninách 
nastúpia do školy bude 26. 6. 2016.

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. 
Posledné stretnutie Slniečka v tomto školskom roku bude vo štvrtok 23. 6. 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

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.
Tento školský rok ukončíme v nedeľu 26. 6. 2016.

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 Milosť nad nami  
s Františkom Mikloškom. Naboso sa uskutoční prvý štvrtok v mesiaci 2. 6. o 18.30 
hod. v klube UNIK na Ferenčíkovej 5. Príďte naboso, ale nevyzujte sa z diskusie. 

Obývačky
Termín podľa dohody – návšteva obývačiek (stretnutia skupín)

Premietanie filmu 
K júnovej téme sa budú premietať dva filmy. Filmový večer začína o 18.15 hod. na 
Cukrovej 4 na 1. poschodí:

16. 6.  Mandariinid (2013)

23. 6.  The Straight Story (1999)

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, pravidelná 
účasť nie je podmienkou.

KONTAKT: Dagmar Danelová, 0903 967 411, dagmar.danelova@gmail.com
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STARŠOVSTVO ZBORU
Zo stretnutia staršovstva zboru 
9. 5. 2016 bolo ďalšie pravidelné stretnutie staršovstva zboru. 
• Uskutočnili sme stretnutie so zástupcami tímu rodín, Elen Markušovou a Pa- 
 ľom Borošom, ktorý pripravuje spoločné obedy pre rodiny so sprievodným  
 programom pre dospelých aj pre deti. Akcií sa zúčastňuje okolo 30 rodín, ob- 
 sahovo sú tieto obedy zamerané na podporu vzťahov v manželstve a na výcho- 
 vu detí. Staršovstvo víta túto aktivitu a chce byť v kontakte s tímom a posky- 
 tovať im potrebnú podporu.
• Stretli sme sa s Jakubom Uhlíkom, ktorý spolu s Katkou Jurenkovou a Dá- 
 šou Danelovou koordinujú prípravu akcie Noc kostolov. Noc kostolov sa bude 
 odohrávať v piatok večer 10. 6. 2016 a je pripravený program od 16.30 hod.  
 až do polnoci. Cieľom je otvoriť dvere našej modlitebne a privítať ľudí, ktorí  
 budú prichádzať na rôzne aktivity. Na programe je koncert Kvapôčiek, mládež- 
 níckeho spevokolu, skupiny NJBC a tiež diskusia o sakrálnej architektúre. Zá- 
 verečnú časť budú viesť ľudia z Kaplnky, pripravia modlitby a spevy Taizé pies- 
 ní. Počas večera bude príležitosť aj na zamyslenie v tichu na 2. poschodí.

Pred modlitebňou plánujeme vytvoriť priestor vyhradený pre podávanie kávy, čaju 
a koláčikov. Ak môžete, prineste na túto akciu niečo napečené z vašej kuchyne, 
veľmi je to vítané. 

• Zadelili sme služby a liturgovanie na ďalší mesiac.
• Venovali sme sa praktickým otázkam prípravy príchodu novozvoleného kaza- 
 teľa Viktora Gliera, ktorý nastúpi do služby 1. 10. 2016. 
• SZ rozhodlo o konaní zbierky na potreby pri rekonštrukcii bytu, zvukovej kabí- 
 ny a stoličiek v jedálni na 5. 6. resp. 12. 6. 2016.

Najbližšie stretnutie staršovstva bude 6. 6. 2016
Milena Uhlíková
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Drahí bratia a sestry, 
S hlbokou vďačnosťou voči Pánovi Cirkvi sme prijali výsledok hlasovania o Vikto-
rovi Glierovi na pozíciu kazateľa nášho zboru. Glierovci sa po rokoch bývania  
v zborovom dome rozhodli pre bývanie v byte na Sasinkovej ulici. Do zborovej práce 
nastúpia 1. 10. 2016. Ako sme už viackrát avizovali, pred ich nástupom treba upraviť 
byt tak, aby tam mohla dlhodobo bývať 6 členná rodina. Treba najmä prebudovať 
kúpeľňu, aby bola prístupná z dvoch miestností, vymeniť kotol vykurovania za kon-
denzačný, vyvložkovať komín a zhotoviť novú kuchynskú linku, vykonať vymaľovanie 
stien a drobné opravy. Náklady na túto investíciu sú cca 9 000 €.
Okrem toho potrebujeme nahradiť stoličky v jedálni, ktorá sa používa na rôzne sku-
pinové stretnutia a pri pohosteniach. Existujúce stoličky sú už poškodené, mnohé už 
museli byť vyradené a tak sa nedá zabezpečiť dostatok rovnakých stoličiek na akciu. 
Rozhodli sme sa zakúpiť 80 stoličiek použiteľných na jedálenskú úpravu aj na účely 
iných stretnutí. Tieto stoličky sú kompatibilné s tými, ktorými je vybavené 2 poscho-
die. Staré stoličky, ktoré sú ešte v zachovalom stave (je ich menej ako potrebujeme), 
sa budú ešte chvíľu používať na menej náročné akcie. Náklady na túto investíciu sú 
cca 5 000 €.
Hovorené slovo, hudba a piesne sú významnou časťou našich bohoslužieb, preto 
ďalšou potrebnou investíciou sú inštalácie súvisiace s ozvučením v budove. Ide  
o výmenu zastaraných a poruchových súčastí a o celkovú modernizáciu inštalácií 
zvukovej techniky. Záležitosť bude riešená v úzkej spolupráci s teamom zvukovej 
kabíny a technikmi, ktorí sa doposiaľ starali o ňu. Predpokladaná investícia je 6 000 €.
Celková potreba je 20 000 €, ktorú potrebujeme mať k dispozícii v júli 2016. Mimori-
adna zbierka na tieto účely sa bude konať dve nedele za sebou: 5. a 12. 6. 2016. 
Osobné dary môžete poukázať aj na:
Rezervný účet IBAN: SK44-1100-0000-0029-5600-0119, alebo 
Prevádzkový účet IBAN: SK23-1100-0000-0026-6504-0073 s VS 500 a poznámkou 
– investície. 
Informáciu o priebežnom stave finančných prostriedkov Vám prinesieme nasledu- 
júci mesiac a v septembri. Svojimi darmi môžete prakticky vyjadriť podporu rozvo-
ja duchovnej práce v našom strede, svoju spolupatričnosť k tomuto spoločenstvu  
a vďačnosť a dôveru Bohu, ktorý je pôvodcom a darcom všetkého dobrého v náš 
prospech. 

S úctou 
Jozef Kerekréty, hospodár zboru
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POZVÁNKY
Noc kostolov
V piatok 10. 6. 2016 budú v čase od 16.30 do 24.00 hod. priestory nášho kostola 
otvorené, aby mohol ktokoľvek vstúpiť. Po celý čas bude prebiehať program nielen v 
hlavnej sále, ale aj v ďalších priestoroch.
Pozývame vás, 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 svojou 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.

Program:
16.30–17.00 uvedenie knihy poézie Emila Komárika
17.00–18.30 koncert detských speváckych zborov Kvapôčky a Mráčiky 
19.00–20.30  panelová diskusia o architektúre kostolov
   tvorivé dielne pre deti
21.00–22.00  kapela No Jazz but Cash zahrá piesne Johnyho Casha
22.30–23.15 program poézie a piesní v podaní novovzniknutého spevokolu  
  mladých 
23.30–24.00 modlitby Taizé 

Počas celého večera od 18.30 hod.:
Labyrint – zamyslenia v tichu
Kaviareň – rozhovory pri čaji a koláčikoch

Informácie nájdete aj na stránke www.nockostolov.sk, kde nájdete viac informá-
cií o Noci kostolov u nás i v zahraničí, aj zoznam všetkých zapojených kostolov  
s programom večera.

Za všetkých, ktorí sa do prípravy programu zapojili
Dagmar Danelová, Katka Jurenková a Jakub Uhlík
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Obedy pre rodiny
Hurá na piknik!
Zbaľte svoju rodinu, piknikový kôš s dobrotami pre seba a kamarátov, špor-
tovo sa oblečte, pridajte úsmev a stretneme sa v nedeľu 12. júna 2016 o 12.00 
pri gotickej vežičke v Sade Janka Kráľa. Čaká nás spoločné zdieľanie, maškrtenie  
a športovanie.
Tešíme sa na vás! 
Ak potrebujete VIAC INFORMÁCIÍ: elen.markus@gmail.com.

POZVÁNKY NA LETO
Celoslovenský dorastenecký tábor
Srdečne pozývame na Celoslovenský dorastenecký tábor.
Téma: RÍM
Termín: 3.–9. júla 2016
Miesto: táborisko OPÁL, Hermanovce nad/Topľou
Vek: 12–15 rokov
Cena: 80 €
Doprava: individuálna 

INFORMÁCIE A REGISTRÁCIA:  www.uniadm.sk, Slavomír Krupa  
    0904663611, mladez@cb.sk

Letný pobyt D3 
Pozývame vás na Letný pobyt D3 v dňoch 10.–16. 7. 2016 v horskom hoteli  
a chatkách hotela Royal v Látkach. Témou pobytu – Krása neistoty – o našom živote 
v neistote ťažko čitateľného sveta – nás budú sprevádzať Marek Roháček, Daniel 
Pastirčák a ďalší priatelia. 
INFO u Mirky Lacovej: lacovci@gmail.com 
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Detský Bible camp 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 pod-
poru 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/

OZNAM
Konkordancia 
Slovenská biblická spoločnosť plánuje znovu vydať Biblickú konkordanciu Juraja 
Potúčka (k Roháčkovmu prekladu Biblie) a požiadala nás o prieskum záujmu.
Prosíme všetkých, ktorí by si radi túto publikáciu kúpili, aby svoj záujem nahlásili 
do kancelárie zboru do 30. 6. 2016. 

KONTAKT:  cbba@cbba.sk, 0915 756 270
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ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
 7. 6. Emil Komárik   76
14. 6.  Eva Beňová   60 
14. 6.  Anton Vrána   60 
16. 6.  Anna Šoltésová  60 
16. 6.  Drahomíra Markušová 79 
27. 6.  Tatiana Smolinská  65

Hospodin ťa bude neprestajne sprevádzať, tvoju dušu nasýti na vyprahnutých 
miestach, spevní ti kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada a vodný prameň,  
ktorého vody ťa nesklamú.

Izaiáš 58:11

Narodili sa
14. 4.  Nátan rodičom Rebeke a Petrovi Šimkovicovcom

Diakonia zboru
Chceme nezabúdať na tých, ktorí sú nevládni, chorí, osamelí, potrebujú modlitby ale-
bo 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

5. 6. Sme vzťah
Slávnosť krstu Daniel Pastirčák

12. 6. ZRKADLO V ZRKADLE 8. 
Odkiaľ sa berie dobro? Ján André 

19. 6. 7 SMRTEĽNÝCH HRIECHOV 5
Luxuria – Castitas/Smilstvo – Cudnosť Daniel Pastirčák

26. 6. 7 SMRTEĽNÝCH HRIECHOV 6
 Gula – Frenum / Obžerstvo – Striedmosť Daniel Pastirčák
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Pozvánka na Letný pobyt D3 
Pozývame vás na Letný pobyt D3 v dňoch 10.–16. 7. 2016 v horskom hoteli  
a chatkách hotela Royal v Látkach. Témou pobytu – Krása neistoty – o našom živote 
v neistote ťažko čitateľného sveta – nás budú sprevádzať Marek Roháček, Daniel 
Pastirčák a ďalší priatelia. 
INFO u Mirky Lacovej, lacovci@gmail.com. 

Zaježová 2016 
Pozývame vás na stretnutie Kaplnky do Zaježovej v dňoch 3. až 7. augusta 2016.
Tento rok si v Zaježovej chceme položiť otázku, ktorú nám kladie život naším vlast-
ným bytím: Ako milovať život, pritakať v ňom dobru, niesť ťarchu zla, milovať Boha 
svoju mysľou, svojím citom, svojou vôľou a svojím konaním. Ako v tom milovaní pri-
jímať v láske blížneho a prijímať v láske seba samého.
Život sa nám kladie ako otázka. Na tú otázku sa nedá odpovedať inak ako celým 
životom. A žiť znamená stávať sa tým kým budem.
O tom všetkom i o inom budeme premýšľať, meditovať, modliť sa spolu, v samote  
i v skupinových rozhovoroch. Budeme radi ak pri tom budete s nami. Viesť nás bude 
Daniel Pastirčák.
Informovať a prihlásiť sa možno u Jany Moravčíkovej:  
prejanu@gmail.com do 17. júla 2016.

Duchovná obnova v tichu
Pozývame vás na týždňovú duchovnú obnovu v tichu v Levoči v dňoch 21. až 28. 
augusta 2016.
Viesť ju bude Daniel Pastirčák. Ide o stretnutie s Pánom Bohom v tichu pri modlit-
bách, rozjímaní, čítaní Biblie. Ak ste už boli na niektorom zo štvordňových stretnutí 
venovanom modlitbám v tichu, máte predstavu ako budú prebiehať. Asi aj tušíte, že 
byť týždeň v tichu chce určitú skúsenosť, a preto sú tieto letné duchovné cvičenia ve-
nované hlavne ľuďom, ktorí už skúsenosť s pobytom v tichu majú. Ubytovaní budete 
každý samostatne v exercičnom dome na Mariánskej hore v Levoči. Je tam prekrásne 
prostredie s možnosťou vychádzok do lesa hneď z miesta ubytovania. Celková cena 
za pobyt je 133 €.
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Pozvánka s ďalšími informáciami a prihláškou bude v Kaviarni v A4-ke počas bohoslu-
žieb Kaplnky a na nástenke na Cukrovej 4. 
Môžete si ju vyžiadať aj na alica.rosova@gmail.com. 
Prihlásiť sa možno najneskôr do 13. 8. 2016.

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 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 júlového a augustového čísla zasielajte do 20. 6. 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

02/5296 4949 – iba do 30. 6. 2016!

ADMINISTRÁTOR ZBORU: 
Ján Henžel: 0905 756 336, jan.henzel@cb.sk
KANCELÁRIA ZBORU 
Alena Uhlíková: 0915 756 270; 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


