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SPOLOČNÉ STRETNUTIA 
Nedeľné modlitebné stretnutia počas prázdnin nebudú. 

Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.

3. 7. Žalm 51 
Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou Ján Henžel 

10. 7. Žalm 23 Jozef Ban

17. 7. Žalm 90 Emil Komárik 

24. 7. Marek Markuš 

31. 7. Dušan Číčel 

7. 8. Žalm 15
Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou Ján Henžel 

14. 8. Žalm 103 Milena Uhlíková

21. 8. Vladislav Matej

28. 8. Žalm 84 Jan Komrska 
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Nedeľné stretnutia pri Božom Slove o 18.00 hod.
Čo hovorí Božie Slovo do našich životov.

3. 7. Igor André 

10. 7. Jednota v mnohosti alebo mnohosť 
v jednote? Blaho Číčel 

17. 7. Peter Komrska

24. 7. Ivan Valenta

31. 7. Ako nás Pán Ježiš vystrojuje do života 
Božích detí Blaho Číčel 

7. 8. Slavomír Krupa

14. 8. Jan Komrska

21. 8. Ivan Markuš

28. 8. Igor Ferenčík 

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

Bohoslužby počas júla a augusta budú prebiehať zjednodušene vo forme  
stručného zamyslenia, diskusie a modlitieb.

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

3. 7. Igor a Drahomíra Ferenčíkovci

10. 7. Táňa Lacová

17. 7. Milica a Pavel Kailingovci

24. 7. Ivan Valenta

31. 7. Ivan Lukáč – prislúži aj Večeru Pánovu

7. 8. Táňa Lacová

14. 8. Jan Komrska

21. 8. Ivan Valenta

28. 8. Ivan Lukáč – prislúži aj Večeru Pánovu

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 
Počas letných prázdnin biblické hodiny pre ženy nebudú. Najbližšie stretnutie bude 
v septembri.

KONTAKT:  Drahomíra Ferenčíková, 0907 048 095

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

V júli a v auguste integrované bohoslužby nebudú.

KONTAKT: Lenka Borošová, 0905 569 452, lenka.bobo@gmail.com
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PRAVIDELNÉ STRETÁVANIA
V čase letných prázdnin pravidelné stretnutia jednotlivých aktivít nebudú, 
pokračovať budú až v septembri.

Mráčiky – oznam
Mráčiky sú detský spevácky zbor, prípravka do Kvapôčiek, pre deti druhého a tretieho 
ročníka ZŠ.
Ak máte záujem prihlásiť svoje dieťa na školský rok 2016/2017 do Mráčikov, dajte 
nám vedieť do 18. 9. 2016. Viac informácií o mráčikoch nájdete aj na našej webstrán-
ke www.mraciky.cbba.sk. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

KONTAKT: Ester Ďurišková, 0905 413 086 
 mraciky@cbba.sk, spevokolmraciky@gmail.com

STARŠOVSTVO ZBORU
Zo stretnutia staršovstva zboru 
Staršovstvo sa stretlo 6. 6. 2016. Zaoberali sme sa nasledovnými témami:
• Situáciou okolo Viktora Gliera: Minulý týždeň nášho administrátora, Jána Henžela,  
 informoval predseda českej RCB Daniel Fajfr, že Viktorovi Glierovi pozastavili vyko- 
 návanie kazateľskej služby s okamžitou platnosťou a navrhnú mu odňatie ordi- 
 nácie na najbližšej konferencii. Z tohto dôvodu nie je možné, aby Viktor prišiel do  
 Bratislavy ako kazateľ.

Uvažovali sme, ako sa s touto situáciou máme vyrovnať my ako staršovstvo, aj 
ako spoločenstvo zboru, rozprávali sme aj o krokoch, ktoré podnikneme – krátky 
oznam o tejto skutočnosti v najbližšiu nedeľu, list členom zboru a informatívne 
stretnutie pre členov aj priateľov zboru nasledujúcu nedeľu po bohoslužbách. Na 
stretnutí vyjadríme tiež našu pripravenosť zložiť svoju funkciu s tým, aby sa konali 
voľby staršovstva skôr ako v marci 2017.

• Stretli sme sa s technikmi, ktorí zabezpečujú ozvučenie bohoslužieb, Andrejom  
 Vráblom, Zdenom Vráblom a Danom Machajdíkom. Informovali nás o potrebách 
 zvukovej kabíny. Technické potreby sme pripravení vyriešiť. Veľkou potrebou je 
 nájsť nových ľudí, ktorí by boli ochotní vykonávať túto službu. Na záver rozhovoru  
 zaznelo poďakovanie všetkým zvukárom za ich vernú, vytrvalú prácu. 
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• Stretnutie s tvorcami webu – Michalom Ferákom a Lukášom Kavickým: zoznámili  
 sme sa so stavom našej webovej stránky, ktorá má už 10 rokov a je po technickej  
 aj dizajnovej stránke zastaralá. Zaznel návrh, aby sa úloha prepracovať web dala  
 profesionálnej firme. Uvažujeme aj o možnosti priameho prenosu bohoslužieb cez  
 internet, čo však tiež súvisí s potrebou ďalších pracovníkov, ktorí by sa tomu sys- 
 tematicky venovali. Sme vďační za to, že obaja bratia boli doteraz ochotní dlhodo- 
 bo pomáhať aj pri spravovaní stránky. 
• Zadelili sme služby a liturgovanie na celé prázdninové obdobie.

Urobili sme niekoľko rozhodnutí:
SZ odsúhlasilo dar pre Betániu Partizánska vo výške 500 €.
SZ poverilo Jozefa Kerekrétyho vysluhovaním VP v prípade neprítomnosti kazateľa.
SZ rozhodlo o preplácaní nákladov na telefonovanie pre zborových zamestnancov 
mesačne do výšky 20 €. 
SZ zobralo na vedomie žiadosť Josefa Sýkoru o vystúpenie zo zboru. 

Najbližšie riadne stretnutie staršovstva je naplánované na 5. 9. (s možnosťou mimo- 
riadneho stretnutia v priebehu leta).

Milena Uhlíková

Diakonia zboru
Ak viete o niekom, kto potrebuje naše modlitby, pozornosť alebo návštevu pre ne-
vládnosť, osamelosť, chorobu alebo z iných dôvodov, prosíme, informujte o tom zbo-
rovú diakonku Zuzanu Banovú alebo kanceláriu zboru.

KONTAKT:  Zuzana Banová, 0908 733 188, jzbanovci@gmail.com
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Z Noci kostolov
10. júna sa náš zbor zapojil po druhýkrát do Noci kostolov. Bol to krásny večer pri 
uvedení knihy, koncerte Kvapôčiek a Mráčikov, labyrinte zamyslení na druhom po-
schodí, rozhovoroch v kaviarni, diskusii o sakrálnej architektúre, tvorivých dielňach 
pre deti, koncerte kapely No Jazz but Cash, pásme poézie, prózy a hudby v podaní 
spevokolu Evensong, alebo záverečnom stíšení pri piesňach taizé.

Ďakujeme Pánu Bohu a všetkým, čo pomohli a zapojili sa – do príprav, propagá-
cie, organizácie, logistiky, účinkovania a upratovania, čo bolo vyše sto ľudí z oboch 
zborov – Kaplnky aj Cukrovej – aj ľudí mimo zboru či už kostolníckou (nad)prácou, 
prípravou, propagáciou, logistikou, varením a pečením, starostlivosťou o deti, výzdo-
bou, kreatívnou inštaláciou, ozvučením, fotením akcie, kvetmi, nábytkom, finančnými 
prostriedkami, hudobnými či slovnými príspevkami, prácou v kuchyni a kaviarni, 
rôznym upratovaním, a v neposlednom rade rozhovormi s ľuďmi, čo došli do nášho 
kostola – často tu boli prvýkrát, a odchádzali oslovení programom, zamysleniami, či 
vnímali radosť a pohodovú atmosféru. Viacerí boli prijemne prekvapení a pýtali sa 
otázky na naše spoločenstvo. 

Noc kostolov bola príležitosťou uvedomiť si priestor, v ktorom sa môže uplatniť každý 
z nás – všímať si ľudí, ktorí prichádzajú do nášho spoločenstva nielen počas takejto 
akcie. Otvárať sa smerom von, a to nie len dvermi, ale aj srdcom. Je to dlhodobý 
proces a vnímame to ako výzvu pre nás všetkých. Aj preto by sme do budúcna radi 
zapojili čo najviac ľudí – priestor na to je stále veľký.

P. S. Pán, ktorý si rozbil hlavu pri našej terase kaviarne je v poriadku, na druhý deň ho 
pri upratovaní vonkajšej inštalácie stretli naši architekti.

Dagmar Danelová, Katarína Jurenková a Jakub Uhlík
Koordinátori tohtoročnej Noci kostolov
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ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
  7. 7.  Anna Borošová  87
14. 7.  Elena Markušová  70
20. 7. Ľudmila Keleová  80
25. 7.  Milan Halža   60
  2. 8.  Marta Hlatká   80
17. 8. Júlia Matejová  83
17. 8. Helena Číčelová  79
20. 8. Elena Andréová  89
23. 8.  Beata Borošová  70
31. 8. Štefan Márföldi  77

Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere,
aby sa vaša nádej rozhojnila mocou Ducha Svätého.

 List Rimanom 15:13

Narodili sa
7. 6.  Karin Machajdík rodičom Jane a Jánovi Machajdíkovcom
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POZVÁNKY
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 modlitbách, rozjímaní, čítaní Biblie pod vedením Daniela Pastirčáka. Ak ste 
už boli na niektorom zo štvordňových stretnutí venovanom modlitbám v tichu, máte 
predstavu ako budú prebiehať. Asi tušíte, že byť týždeň v tichu chce určitú skúsenosť, 
a preto sú tieto letné cvičenia venované hlavne ľuďom, ktorí už skúsenosť s pobytom 
v tichu majú. Ubytovaní bude 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 €.

Pozvánka s ďalšími informáciami a prihláškou bude v Kaviarni v A4-ke počas bohoslu-
žieb Kaplnky a vyvesená na nástenke na Cukrovej 4. 
Môžete si ju vyžiadať aj na alica.rosova@gmail.com. 

Prihlásiť sa možno najneskôr do 13. 8. 2016.

OZNAM
Hľadám bývanie v Bratislave – od 22. 8. nastupujem do školy ako učiteľka. Uvítam 
samostatnú izbu so sociálnym zariadením s prístupom k chladničke a práčke.

KONTAKT:     kancelária zboru, 0915 756 270, cbba@cbba.sk
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LETNÉ POBYTY
Pobyt seniorov 
Kedy: 25. 6.–2. 7. 2016
Kde: hotel Remata

Celoslovenský dorastenecký tábor 
Kedy: 3.–9. 7. 2016
Kde: táborisko OPÁL, Hermanovce nad/Topľou

Letný pobyt D3 
Kedy: 10.–16. 7. 2016 
Kde: hotel Royal v Látkach

Detský Bible camp Najlepšie počasie
Kedy: 16.–23. 7. 2016
Kde: Hotel Spojár, Žiarska dolina

Teenagerský tábor fit4life
Kedy: 1.–6. 8. 2016
Kde: Chata Račková

Letný pobyt Kvapôčiek
Kedy: 6.–14. 8. 2016
Kde: Kostelec
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Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
Klub A4 v budove YMCA, Karpatská 2

3. 7. 7 SMRTEĽNÝCH HRIECHOV 7. 
Horkosť – Činorodosť Daniel Pastirčák

10. 7. Hádzať sväté kamene Jana Camara

17. 7. Hádanka o životnom poistení 
Luk 12:13–21 Daniel Pastirčák

24. 7. Hádanka o konci Mat 25:1–13,14–30 Daniel Pastirčák

31. 7. Hádanka o domove a cudzine 
Luk 15:11–32 Daniel Pastirčák

7. 8. Lacná milosť Alica Rosová

14. 8. Hádanka o tajomstve rastu 
Mat 13:31–35, 51–52 Daniel Pastirčák

21. 8. O mladosti Zuzana Mojžišová

28. 8. O starobe Zuzana Mojžišová

4. 9. Krása neistoty Daniel Pastirčák

Informačnýlist
júl – august 2016
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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. 

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 mod-
litbách, rozjímaní, čítaní Biblie pod vedením Daniela Pastirčáka. Ak ste už boli na 
niektorom zo štvordňových stretnutí venovanom modlitbám v tichu, máte predstavu 
ako budú prebiehať. Asi tušíte, že byť týždeň v tichu chce určitú skúsenosť, preto sú 
tieto letné cvičenia venované hlavne ľuďom, ktorí už skúsenosť s pobytom v tichu 
majú. Ubytovaní bude 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 €.
Pozvánka s ďalšími informáciami a prihláškou bude v Kaviarni v A4-ke počas bohoslu-
žieb Kaplnky a vyvesená na nástenke na Cukrovej 4. Môžete si ju vyžiadať aj na alica.
rosova@gmail.com. 
Prihlásiť a možno najneskôr do 13. 8. 2016.

Leto v Kaplnke
Počas letných mesiacov nabiehame na prázdninový režim. Preto v júli a auguste 
nebude počas bohoslužieb program pre deti a aj kaviareň bude obmedzená na mi-
nimum. 
Prázdniny prinášajú aj častejšie dovolenky. Preto prosíme dobrovoľníkov pre práce 
súvisiace s bohoslužbami, aby prišli pomôcť. Zapisujte sa, prosím, do tabuľky na 
linku: http://ow.ly/ZJTuQ. Noví dobrovoľníci, prosím, kontaktujte zodpovedných ľudí, 
ktorí vám poradia. 



12

Informačný list Júl – August 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 
– pre kaviareň 
Ozvite sa Heni Tolgyessyovej: henrieta.tolgyessyova@gmail.com 

Informácia zo zasadania staršovstva Kaplnky 
Na staršovstve 24. 5. sme hovorili hlavne o detskom programe. Za tím ľudí, ktorí 
chystajú program pre deti, prišli Janka Moravčíková, Zuzka André a Sonja Hajtmano-
vá (Fournier). 
Hovorili sme o tom, že je ťažko odhadnúť počet a vekové zloženie detí na programe 
a o tom, čo urobiť, aby rodičia s deťmi chodili pravidelne. O túžbe rozdeliť program 
pre deti na skupinu starších a mladších detí a s tým spojenej potrebe rozšíriť tím.  
O koordinácii tímu, vzájomnej komunikácii a o potrebe spolupráce s rodičmi. Bolo by 
dobre, keby na skupinke s deťmi bol okrem človeka, ktorý program tvorí aj pomocník. 
Tím chce od septembra začať viesť program podľa tematického celku. 
Dohodli sme sa o zapojení do spoločnej tabuľky služieb pre prípravu bohoslužieb. 
Boli by sme radi, keby sa tam dobrovoľníci zapisovali a získali návyk tabuľku kontro-
lovať a podľa potreby zapisovať sa, aby každú nedeľu bola každá služba zabezpečená. 
Attila Molnár porozprával ako pokračuje spolupráca s cudzincami žijúcimi na Sloven-
sku, ktorí potrebujú našu pomoc. 
Zbierka zlomkového zlata a striebra pokračuje. Po bohoslužbe bude vždy niekto zod-
povedný k dispozícii s pokladničkou a bude zapisovať príspevky. Po ukončení zbierky 
ich odovzdáme Janovi Sajkalovi, aby ich zakomponoval do kalichov a misiek na Ve-
čeru Pánovu. 
Ďalšie stretnutie staršovstva bude 21. 6. 2016
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Informačný list vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Cukrová 4, Bratislava
Len pre vnútornú potrebu Zboru CB Bratislava.

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; 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


