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SPOLOČNÉ STRETNUTIA 

Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.

11. 9. Blaho Číčel 

18. 9. Slávka Timčáková

25. 9. Jan Komrska 

 

Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.

4. 9. Môj obľúbený žalm – Žalm 31
Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou

Trevor Robinson

11. 9. Pieseň tínedžerov – Žalm 121
Začiatok školského roka 

Jozef Kerekréty

18. 9. „Čo vidíš, napíš a pošli zborom...“
Zjavenie sv. Jána 1:9–20 Ján Henžel

25. 9. Ephesus: Je to predovšetkým o láske Marek Markuš 
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Nedeľné stretnutia pri Božom Slove o 18.00 hod.
Čo hovorí Božie Slovo do našich životov.

18. 9. Spomienka na br. M. Slavku 
– texty a piesne Ivan Valenta 

25. 9. Peter Komrska

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

4. 9. Posledné zjednodušené letné bohoslužby Martin Kríž

11. 9.
Škola začína! Vďaka Bohu! 

Slávnostné bohoslužby k začiatku 
školského roka 

Milan Mitana

18. 9. Láska znamená byť trpezlivý jeden 
s druhým Milan Mitana

25. 9. Od prvotnej viery k posväteniu Peter Kozár

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

4. 9. Slávka Timčáková

11. 9. Ivan Lukáč, prislúži Večeru Pánovu 

18. 9. Ivan Valenta

25. 9. Vierka a Peter Komrskovci 

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 

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

11. 9.

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
Predškolská besiedka
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. Pravidelné stretnutia pred-
školskej besiedky začnú v nedeľu 18. 9. 2016.

KONTAKT:  Zuzana Banová, 0908 733 188, jzbanovci@gmail.com

Stretnutia školákov
Nedeľné bohoslužby pre deti - školská besiedka
Stretnutia školskej besiedky sú na 2. poschodí vždy v nedeľu o 10.00 hod. okrem 
prvej nedele v mesiaci. 
Pravidelné stretnutia školskej besiedky začnú v nedeľu 25. 9. 2016.

KONTAKT:  Ján Komárik, jan.komarik@gmail.com

do:RAST
Stretnutia pre deti vo veku 11–15 rokov sú každý piatok od 17.00 hod. na Cukrovej 
4. Prvé stretnutie po prázdninách bude 9. 9. 2016.

KONTAKT:  Matúš Lupták, metjush@gmail.com

Kvapôčky
Bližšie informácie na stránke www.kvapocky.cbba.sk

KONTAKT:  Michal Ferák, kvapocky@cbba.sk

Mráčiky – oznam
Milí rodičia, ak máte záujem prihlásiť svoje dieťa na školský rok 2016/2017 do Mrá-
čikov, dajte nám vedieť do 18. 9. 2016. 
Viac informácií o Mráčikoch nájdete aj na našej webstránke www.mraciky.cbba.sk

KONTAKT: Ester Ďurišková, 0905 413 086 
 mraciky@cbba.sk, spevokolmraciky@gmail.com
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Stretnutia mladých
Aktivity pre mladých opäť začnú v októbri.

KONTAKT:  Peter Popluhár, 76peterpan@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.

Prvé stretnutie v novom školskom roku bude v pondelok 12. 9. 2016.

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

Klub Slniečko
Klub pre malé deti a ich mamičky, oteckov či starých rodičov je miestom, kde sa 
môžu rodičia stretnúť a porozprávať sa, zatiaľ čo si ich deti zvykajú na prvé kroky 
medzi rovesníkmi. Obsahom stretnutí je detský program s piesňami, biblickými prí-
behmi a tvorivými dielňami. 

Stretnutia budú prebiehať od 29. 9. 2016 pravidelne každý štvrtok od 9.00 do 12.00 
hod.

KONTAKT:  Dagmar Danelová, 0903 967 411 dagmar.danelova@gmail.com
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STARŠOVSTVO ZBORU
Mimoriadne členské zhromaždenie 
Členov zboru pozývame na mimoriadne členské zhromaždenie, ktoré bude v nedeľu 
11. 9. 2016 o 15.00 hod.

Predbežná správa o hospodárení zboru  
za prvých 7 mesiacov 2016
Členské zhromaždenie uložilo staršovstvu úlohu predložiť v septembri predbežnú 
informáciu o hospodárení zboru za prvý polrok, tzv. finančný teplomer. Predkladáme 
ho v dvoch grafoch. Prvý graf ukazuje prevádzkové príjmy a výdaje, plán a skutoč-
nosť. Podľa neho priebežný plán príjmov plníme len na 91 % a celkový plán na 53 %. 
Druhý graf znázorňuje príjmy na investičný účel – opravu kazateľských bytov – ktorý 
sa zatiaľ zo známych dôvodov nerealizoval. Doterajšie príjmy tvoria len 36 % plánova-
nej investície. Za všetky prijaté dary a ich darcov sme vďační nášmu Bohu. 

Jozef Kerekréty, hospodár zboru

Príjmy a výdaje zboru za obdobie január až júl 2016 bez investícií

           Príjmy plán 2016           Príjmy plán 1–7           Príjmy skutočnosť         Výdaje skutočnosť

Príjmy na investičné účely k 31. 7. 2016

 Plán príjmov na investície 2016  Skutočnosť

116000

67667
61680 57125

34000

12360
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MIMORIADNE STRETNUTIA
Spoločný obed pre rodiny s deťmi
V septembri opäť spolu.

Milí priatelia,
po prázdninovom oddychu opäť pripravujeme spoločný obed pre rodiny s deťmi  
a manželské páry. Naše stretnutie sa uskutoční 25. septembra 2016 o 11.30 hod.  
v priestoroch jedálne na Cukrovej 4 v Bratislave. Po spoločnom dobrom jedle sa stret-
neme s členmi staršovstva, aby sme si navzájom vymenili názory, potreby a pohľady 
na fungovanie zboru a nášho miesta v ňom.
Budeme radi, ak sa na spoločnom obede opäť uvidíme. V prípade akýchkoľvek otázok 
nás neváhajte kontaktovať. 

PRIHLASOVANIE A KONTAKT:  Elen Markušová, elen.markus@gmail.com
    0905 721 090

ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
  5. 9.  Jolana Molnárová  80

13. 9.  Vlasta Ballonová  91

15. 9.  Alena Spišiaková  60

24. 9.  Emilia Fabriciová  65

25. 9. Lýdia Bálintová 81

25. 9.  Božena Číčelová  72

Ale sám náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval a v milosti 
nám dal večnú útechu a dobrú nádej, nech poteší vaše srdcia a upevní ich v každom 
dobrom skutku a slove. 

2. Tesaloničanom 2:16 –17
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Narodili sa
27. 7.  Laura rodičom Tamare (rod. Halžovej) a Robertovi Osaďanovcom
  1. 8.  Šimon rodičom Miriam (rod. Tallovej) a Michalovi Petrušovcom

Spomienka
Michal Slavka 
15. 8. 1921 –  8. 8. 2016
8. augusta 2016 zomrel brat Michal Slavka zo Starej Turej. Michal Slavka patril  
k posledným členom spolku Modrý kríž (MK), ktorý na Starej Turej, Slovensku a aj 
na Dolnej zemi vykonal na poli misijnom i sociálnom veľa požehnanej práce a jeho 
činnosť ovplyvnila aj vývoj nášho zboru a cirkvi. Sám brat Slavka pochádzal z Kysáča 
v bývalej Juhoslávii, kde vďaka duchovnej práci MK aj on uveril. Po absolvovaní Mi-
sijného ústavu v Nemecku sa po 2. sv. vojne presťahoval na Starú Turú, kde sa stal 
blízkym spolupracovníkom posledného predsedu MK Jána Machajdíka. Bol poetom 
– autorom viacerých textov piesní v našom spevníku, prekladateľom, redaktorom 
časopisu MK Cestou svetla, historikom prebudeneckého hnutia na Slovensku, hlbo-
kým znalcom diela Márie a Kristíny Royových a zakladateľom Pamätnej izby Kristíny 
Royovej v Starej Turej.
Vďaka Pánu Bohu za jeho život a dielo.
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POZVÁNKY
Výlet Štyri ročné obdobia
Pozývame Vás na ďalšie pokračovanie výletov zo zbierky „Štyroch ročných období“.
Tentoraz sa spolu pôjdeme netradične pozrieť k našim rakúskym susedom na vrch 
Gipfel v Hundsheimských kopcoch vypínajúcich sa medzi obcami Hainburg an der 
Donau a Hundsheim.
Termín: sobota 10. septembra 2016 
Zraz: 9.00–9.15 hod. Stretneme sa pred pekárňou Naglreiter v nákupnom centre 
Galleria Danubia v Hainburgu (www.galleria-danubia.at) 
Mapa miesta zrazu: https://goo.gl/maps/FQTqRokWfvn 
Turistická mapa: http://mapy.hiking.sk 
Doprava: individuálna 
Autom: Príjazd od Bratislavy po spolkovej ceste B9 smer Viedeň. Tesne za miestnou 
tabuľou Hainburg v kruhovom objazde pred mestskou bránou („Maďarská brána“) 
použite druhý výjazd k parkovisku centra Galleria Danubia. 
Autobusom: Linka č. 901, odchod zo zastávky Most SNP o 8.20 hod. 
Výstroj: Letná – turistická, treba počítať s premenlivým počasím a možnosťou 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 netradične pri nákupnom centre Galleria Danubia. Prvé výškové 
metre nastúpame už v uličkách Hainburgu. Okolo hradného kopca Schlossberg vy-
jdeme k južnému okraju mesta a po neznačenej lesnej ceste prídeme do obce Hund-
sheim. Pred obcou odbočíme vpravo na náučný chodník, ktorý začína na lúke nad 
Hundsheimom pri Červenom kríži (Rotes Kreuz). Pokračovať budeme po ovčom chod-
níku (Schafweg) okolo leteckého pomníka až k vrchu Gipfel (480 m.n.m.). Po výstupe 
si odpočinieme pri neďalekej útulni Hundsheimer Hütte. Pri návrate sa zastavíme 
na vyhliadke, odkiaľ sa nám otvorí výnimočný pohľad na národný park Donauauen. 
Odtiaľ krátkymi serpentínami zídeme späť do Hainburgu a túru ukončíme pri centre 
Galleria Danubia. 
Časová náročnosť trasy: max. 4 hod. (so započítanými prestávkami) 
Dĺžka trasy: 10 km 
Prevýšenie: 470 m 
Obtiažnosť: nenáročná vychádzka 
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V prípade, že sa výlet nebude môcť konať, napr. z dôvodu veľmi nepriaznivého po-
časia, bude informácia o tom zverejnená najneskôr jeden deň pred termínom výletu 
na stránke http://www.cbba.sk/aktivity/xlogia-vysin. Verím, že sa výletu zúčastníme  
v hojnom počte a spoločne prežijeme príjemný letný víkendový deň. 
V prípade otázok ma, prosím, neváhajte kontakovať e-mailom. 
KONTAKT: Braňo Lojko, branislav.lojko@gmail.com

X-lógia hľadania výšin 18: Nitrické vrchy a Malá Magura 
7. – 9. 10. 2016

Milí priatelia, kamaráti,
pravidelní účastníci X-lógii si možno spomenú, že Strážovské vrchy sme navštívili už 
dvakrát. Prvý raz v roku 2008, počas jedinej zimnej X-lógie, sme zdolali najvyšší vrch-
Strážov (1213 m) a druhý raz – na jeseň roku 2014, keď sme vystúpili na turisticky 
najatraktívnejší vrchol – Vápeč (956 m).
Na rozdiel od iných pohorí Strážovské vrchy nemajú súvislý hlavný hrebeň, ale systém 
hrebeňov a dolín, tiahnucich sa zväčša z juhu na sever. Hlboké lesy, doliny, horské 
chrbáty, termálne pramene a rázovité dedinky sú ideálnymi miestami pre putovanie 
v civilizáciou nie príliš zasiahnutom prostredí. Kto chce vnímať pokojnú atmosféru 
Božieho stvorenstva, ten je tu na správnom mieste. Túto jeseň by sme radi preskúmali 
menej známu, západnú časť Strážovských vrchov tvorenú Nitrickými vrchmi a Malou 
Magurou.
Naším základným táborom bude penzión Normandia, ležiaci na brehu vodnej ná-
držeNitrianske Rudno, zovretej hrebeňmi Nitrických vrchov a Malej Magury. V sobo-
tu sú pripravené túry rôznych obtiažností, od ľahkého výstupu na vápencové bralo  
– Temešskú skalu (915 m) v Malej Magure, ktorú by mali zvládnuť všetci, cez náročnú 
túru na Rokoš (1010 m) v Nitrických vrchoch, až po veľmi náročný výstup na Rokoš 
(1010 m), okorenený zostupom po reťaziach Sučianskej ferraty k Brložnej jaskyni. 
Sobotný večer bude ako zvyčajne patriť cestovateľskému okienku a neodmysliteľnej 
opekačke pri ohníku. Pobyt uzavrieme uzavrieme v nedeľu doobeda spoločným stíše-
ním a zamyslením sa nad hľadaním.
Počas pobytu sa môžete zrelaxovať v saune, zaplávať si krytom bazéne, zahrať stolný 
tenis, biliard, či stolný futbal, ako aj rôzne loptové, či stolné hry. Pre deti je pripravený 
detský kútik a preliezačky v areáli penziónu.
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V rámci voľného programu stojí za návštevu svetoznámy Bojnický zámok, rozpres-
tierajúci sa priamo za kopcom, návšteva bojnického ZOO, či dreveníc v neďalekých 
Čičmanoch.
Veríme, že sa opäť stretneme v hojnom počte, aktívne si odpočinieme, spoznáme 
nových ľudí, okúsime nezabudnuteľné zážitky a Božiu prítomnosť medzi nami. Tešíme 
sa na Vás druhý októbrový víkend.
PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE NA: www.cbba.sk/aktivity/xlogia-vysin/111

Update 2016
Konferencia mladých UPdate na tému Na úteku sa uskutoční 16.–18. septembra 
2016 v RZ Demänovka, Liptovský Mikuláš. Ak si mladý a máš záujem zúčastniť sa, 
poponáhľaj sa, prihlásiť sa dá do 4. 9. 2016. 

INFORMÁCIE A REGISTRÁCIA na www.uniadm.sk

Celoslovenské ekumenické spevácke stretnutie
Záujemcov o spev, duchovné piesne a stretnutia s inými ľuďmi pozývame na ďalšie 
spevácke stretnutie Pieseň, ktorá prebúdza, ktoré bude 21. – 23. 10. 2016 v Piešťa-
noch. V rámci sústredenia sa uskutočnia dva koncerty – na Starej Turej koncert pri 
príležitosti 80. výročia úmrtia Kristíny Royovej, a v Bratislave, kde zaznejú o. i. Biblic-
ké písně A. Dvořáka.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE A KONTAKT:  Dagmar Danelová, 0903 967 411 
 dagmar.danelova@gmail.com
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Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
Klub A4 v budove YMCA, Karpatská 2

4. 9. Pokračovať ďalej 
Bohoslužby po dovolenkách Daniel Pastirčák

11. 9. Ušliapaný poklad Ján André

18. 9. VIETOR VEJE KAM CHCE 1. 
Kristus kozmu, Kristus srdca, Kristus kríža Daniel Pastirčák

25. 9. VIETOR VEJE KAM CHCE 2.
Púšť a hlas Daniel Pastirčák

2. 10. VIETOR VEJE KAM CHCE 3. 
Ty si, no budeš.... Daniel Pastirčák
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Informácia zo zasadania staršovstva Kaplnky 
Dohodli sme sa, že po prázdninách budeme pokračovať v diskusii o budúcnosti YMCA 
a našom mieste v nej s predstaviteľmi YMCA Slovensko. Právny spor bol ukončený 
a YMCA Slovensko je vlastníkom budovy YMCA v Bratislave. Chceme s nimi prede-
batovať postup pri najnevyhnutnejších opravách. Prejednáme aj možnosť prenájmu 
ďalšieho priestoru pre stretávanie s deťmi počas bohoslužieb. 
Po prázdninách budeme pokračovať s prerušenou zbierkou zlomkového striebra  
a zlata na nové obradné riady na Večeru Pánovu. 
Dohodli sme sa, že po prázdninách vyhlásime novú zbierku pre pomoc utečencom. 
Najbližšie stretnutie staršovstva bude 20. 9. 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 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 októbrového čísla zasielajte do 26. 9. 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; 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


