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Informačnýlist
október 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

CIRKEV 
V MESTE

Ústrednou 
témou pred-
prázdninové-
ho obdobia 
bola séria 
kázní, ktorá 
rozvíjala 
myšlienku 
ako žiť život 
kresťana 
v meste, 
témou po-
prázdninové-
ho obdobia 
bude Cirkev 
v meste. 
Cez Ježišove 
listy ma-
loázijským 
zborom 
– ako ich 

zaznamenal apoštol Ján v knihe 
Zjavenie Jána – sám autor Cirkvi 
maľuje jej obraz v prostredí 
vtedajších veľkomiest ako boli 
Efez či Pergamon. Tieto obrazy 
rôznych kresťanských zborov 
kladú aj pred nás podobné 
otázky a výzvy: ako má ideálne 
vyzerať miestny zbor žijúci  
v meste – aká je základná 
charakteristika cirkvi, čo je 
podstatné a čo vedľajšie, aký je 
jej hodnotový systém, kde sú jej 
korene a kde nachádza prameň 
inšpirácii a múdrosti – aby napĺ-
ňal svoje poslanie byť soľou  
a svetlom mestu a prinášať  
mestu radostnú zvesť evanjelia. 

Pristupujeme 
ako zbor  
k tejto sérii 
zamyslení 
nad novo-
zákonným 
biblickým 
textom  
s túžbou na 
ich podklade 
„vyskladať“ 
obraz nášho 
zboru  
a meniť sa 
ako spolo-
čenstvo na 
obraz zboru, 
ktorý nám 
predkladá 
sám Pán 
Ježiš Kristus. 
S túžbou 
prežiť nové 

oslovenie  
a povzbude-
nie pre naše 
poslanie  
v prostredí 
veľkomesta, 
ktorému sa 
nechceme 
vyhýbať, ale 
ho chceme 
napĺňať.
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SPOLOČNÉ STRETNUTIA 

Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.
9. 10. Marek Roháček 

16. 10. Jozef Ban 

23. 10. Rado Krupa 

30. 10. Natália Luptáková

 

Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.

2. 10. List do Smyrny
Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou

Ján Henžel

9. 10. Slávnosť ďakovania Daniel Pastirčák 

16. 10. Kto chce byť veľký Jan Hábl

23. 10. List do Laodicey Štefan Markuš

30. 10. List do Filadelfie Milan Číčel

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

9. 10. Jan Komrska 

16. 10. Blaho Číčel

23. 10. Rado Krupa 

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

2. 10. Čo je evanjelium? Milan Mitana 

9. 10. Evanjelium v meste – Zranený liečiteľ Marek Markuš 

16. 10. Slávnostné bohoslužby – 10. výročie 
kazateľskej stanice CB vo Svätom Jure Milan Mitana 

23. 10. Staň sa múdrym starcom, 
múdrou starenkou Milan Mitana 

30. 10. Daniel Pastirčák

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

2. 10. Ivan Valenta

9. 10. Jozef Ban

16. 10. Ivan Lukáč, prislúži aj Večeru Pánovu 

23. 10. Helena a Blaho Číčelovci

30. 10. Milica a Pavel Kailingovci

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

2. 10. Zachariáš a Alžbeta

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

Biblická hodina pre ženy
V septembri sme po prázdninách obnovili pravidelné stretnutia žien. Najbližšie sa 
stretneme v utorok 4. 10. 2016 o 18.00 hod. Podkladom pre naše biblické štúdium 
bude text z Jána 6:1–40.
Srdečne všetkých pozývame.
KONTAKT:  Drahomíra Ferenčíková, 0907 048 095
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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

Školáci
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. 

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. 

KONTAKT:  Matúš Lupták, metjush@gmail.com

Mráčiky
KONTAKT: Ester Ďurišková, 0905 413 086 
 mraciky@cbba.sk, spevokolmraciky@gmail.com
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Kvapôčky
Nový kvapôčkovský rok
Milí rodičia, 
tešíme sa na ďalší školský rok v Kvapôčkach, na spoločnú prácu, hru, i rozhovory. 
Najbližšie akcie:
1. 10.  Úvodný výlet
8. 10.  Prvý nácvik
9. 10.  Spievanie na bohoslužbách. Po bohoslužbách stretnutie  
 s rodičmi – RAKva (viď nižšie)
24.–27. 11.  Jesenné sústredenie
Nedeľa 9. 10. – RAKva (Rodičovský aktív Kvapôčiek)
Prosíme Vás o účasť na stretnutí s rodičmi, kde by sme Vás radi informovali o našich 
plánoch na najbližšie dva roky, ako aj predstavili obnovenú zostavu tímu. Rezervujte 
si, prosíme, čas po bohoslužbách, stretnutie bude trvať cca 1 hodinu. 
Bližšie informácie na stránke www.kvapocky.cbba.sk

KONTAKT:  Michal Ferák, kvapocky@cbba.sk

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 ro-
vesníkmi. Obsahom stretnutí je detský program s pesničkami, riekankami, biblickými 
príbehmi a tvorivými dielňami. Slniečko a Ježko Ferko sa tešia na deti každý štvrtok 
od 9.00 do 12.00 hod. 

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



Informačný list Október 2016

7

Stretnutia mladých
Diskusný večer NABOSO 
Po prázdninách Vás opäť pozývame na diskusný večer pre mladých NABOSO na tému 
„Únik pred realitou“ so Števom Machajdíkom. Naboso sa uskutoční druhý štvrtok  
v mesiaci, 13. 10. o 18.30 hod. v klube UNIK na Ferienčíkovej 5. Príďte naboso, ale 
nevyzujte sa z diskusie. 
Premietanie filmu 
K októbrovej téme sa bude premietať film Disconnect. Filmový večer sa uskutoční 
20. 10. so začiatkom o 18.15 hod. na Cukrovej 4 na 1. poschodí.
Obývačky
27. 10. návšteva obývačiek (stretnutia skupín).

KONTAKT:  Peter Popluhár, 76peterpan@gmail.com, mladi.cbba@gmail.com

Domáca biblická skupina pre vysokoškolských študentov
Stretávame sa každý utorok o 19.30 hod. na Štetinovej 5. 
Skupinky sú v slovenčine alebo angličtine (podľa dohody).

KONTAKT:  Michal Laco, michal.laco@gmail.com, 0904 628 224

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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MIMORIADNE STRETNUTIE
Divadlo s klientami Betánie Senec
Dovoľujeme si vás pozvať na divadelné predstavenie diela Romaina Rolanda – Peter 
a Lucia. Veríme, že moderné spracovanie tohto bestselleru vás nadchne. V príbehu  
o láske a krutosti 1. svetovej vojny sa pod režisérskym dohľadom Martina Žáka pred-
stavia aj klienti Betánie Senec. Divadlo sa uskutoční v nedeľu 16. 10. 2016 o 17.00 
hod. na Cukrovej 4 na 1. poschodí.

STARŠOVSTVO ZBORU
Zo stretnutia staršovstva zboru 
Staršovstvo zboru sa stretlo po letných dovolenkách opäť v pondelok 5. 9. 2016. 
Venovali sme sa predovšetkým príprave mimoriadneho členského zhromaždenia zvo-
laného na nedeľu 11. 9. 2016, ktoré rozhodovalo o dôvere súčasnému staršovstvu. 
Do kancelárie zboru hľadáme administratívnu pracovníčku, hovorili sme o odovzdaní 
agendy pred odchodom Alenky Uhlíkovej na materskú dovolenku. 
Dohodli sme služby slovom na ďalšie obdobie až do adventu. 
Venovali sme sa tiež stavu financií zboru. 
SZ poverilo Milana Mitanu vykonaním krstu Hany Bujnákovej v skrátenom procese 
pre vážnu rodinnú situáciu. 
SZ rozhodlo o konaní mimoriadnej zbierky pre naliehavé potreby zariadenia Betánia 
Senec na 9. 10. 2016.
Nasledujúce stretnutie staršovstva bude 3. 10. 2016.

Zbierka na Betániu Senec
V nedeľu 9. 10. bude na bohoslužbách príležitosť prispieťdo zbierky na Betániu Se-
nec a podporiť tak prácu, ktorá sa v tomto zariadení koná. 

Prikladáme list:
Vážené staršovstvo, milé sestry a milí bratia.
Dovoľte aby som vás vo svojom, ako aj v mene správnej rady oslovil a poprosil  
o pochopenie a podporu.
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Zariadenie Betánia Senec bolo založené v roku 1991 a od tej doby si plní svoje prvo-
radé poslanie pomoci blížnemu. Vďaka dlhoročnej práci zakladateľov, predchádzajú-
ceho riaditeľa Mira Krúpu, profesionálneho personálu a pomoci mnohých vzácnych 
ľudí zo spoločenstva nášho zboru predstavuje kvalitne fungujúce zariadenie, ktoré sa 
ďalej chce v oblasti sociálnych služieb rozvíjať.
Nová riaditeľka Jana Šuranová síce prevzala zabehnuté zariadenie, avšak technické 
časti budov začali dožívať akosi skôr, ako sme predpokladali. Janka, ktorá mimocho-
dom v minulosti prešla aj vojenským výcvikom, priniesla bojovnosť za dobro klientov 
a pokračuje v nasmerovanom spôsobe práce. Starnúci klienti ako aj starnúce budovy 
prinášajú nové výzvy, s ktorými sa rozhodla bojovať. 
V krátkom čase vypovedal službu kotol, následne bojler a nakoniec začala masívne 
zatekať strecha do izieb našich klientov. Všetko vysoké investície...
Hospodárenie zariadenia je nastavené tak, aby bolo sebestačné a aby nesledovalo len 
udržiavanie, ale aj rozvoj.
Položky, ktoré vo vyrovnanom, ale krehkom rozpočte neboli na tento rok naplánova-
né, sme museli a musíme urgentne riešiť.
Každý krok prirodzene konzultujeme so zriaďovateľom DZ ú. z. Anka André a Paľko 
Boroš vychádzajú v ústrety, pomáhajú s technickým riešením nedostatkov, kontro-
lujú cenové konania potenciálnych dodávateľov, ale ich finančné možnosti sú taktiež 
obmedzené.
Sme vďační za náš zbor CB na Cukrovej, ktorý sa stará o duchovný rozvoj klientov  
a prispieva do života obyvateľov svojím dielom.
Obraciame sa na vás s prosbou o finančnú podporu pre opravu a zateplenie strechy, 
ktorú aj napriek sponzorským darom a vlastným investíciám nie sme schopní celú 
zrealizovať sami. Opravu strechy túžime realizovať pred touto zimou, aby voda, ktorá 
vo svojej podstate prináša život, nám ho v tomto prípade nezobrala. Súčasne po do-
hode s DZ ú. z by sa realizovalo zateplenie strechy z dôvodu vysokej teploty v izbách 
klientov počas leta, ako aj zníženiu energetickej náročnosti počas vykurovacieho ob-
dobia. Celkovo sa jedná o investíciu 8 500 €.
Budeme vďační za akúkoľvek finančnú podporu. Pomôžte nám, prosím, zachovať 
naše zariadenie funkčné a dôstojné svojmu poslaniu. Nech naši obyvatelia – klienti, 
pre ktorých to je „môj domov“, v ňom smeli dožiť svoj navonok znevýhodnený život 
bohatší vo svojej duši. 

S úctou v mene Správnej rady Betánia Senec Martin Ďuriška 

 



10

Informačný list Október 2016

List od Rady Cirkvi bratskej
Vážení bratia kazatelia, vikári a staršovstvá zborov,
pozdravujem Vás s prianím prežívania pokoja a radosti z Božej dobroty, ktorú nám 
dáva okúsiť skrze duchovné aj fyzické požehnania. 
Septembrom začal školský rok, ktorý pre väčšinu zborov a cirkevných aktivít pred-
stavuje začiatok nového cyklu; na konci novembra sa adventnou nedeľou pred nami 
otvorí cirkevný rok a o pár týždňov neskôr tu bude nový kalendárny rok.
V tomto rytme zmien a začiatkov však s nami ostávajú aj veci a témy, ktoré sa objavili 
už skôr a stále na nich máme alebo môžeme participovať. Rád by som nám pripome-
nul aspoň niekoľko z nich, aby sa nám nestratili z dohľadu. Sú rôzneho charakteru, 
no vychádzajú z nášho úsilia o život formovaný Evanjeliom a o šírenie Evanjelia. 
Pokiaľ už sú vo Vašom zornom poli alebo ste k nim už zaujali stanovisko, nech Vás, 
prosím, toto pripomenutie nevyruší, ale je pre Vás poďakovaním za Váš príspevok  
k spoločnému úsiliu v našej denominácii. 
Na čo je teda dobré pamätať v našich zboroch, staniciach, komunitách; čomu veno-
vať pozornosť; ktoré iniciatívy urobiť predmetom našich modlitieb a podpory. Okrem 
iných, najmä Vašich lokálnych, predkladám tieto:

• Priority našej cirkvi: Rozširovanie cirkví do nových oblastí a Obnova zborov.
• Vízia 4x10: V priebehu desiatich rokov by sme s Božou pomocou chceli založiť  
 desať nových zborov, začať desať ďalších projektov zakladania zborov  
 a cieľavedome pripravovať desať ďalších vedúcich.
 Urobme priority a víziu reálne prítomnými v našich modlitbách  
 a praktickom úsilí.
• Hľadanie ciest AKO tieto priority a víziu uskutočňovať.
• Zapojenie do finančnej podpory Fondu Nové zbory.
• Námet na praktickú starostlivosť staršovstva o kazateľa – 4x2:

Dvaja bratia, počas dvoch rokov, raz za dva mesiace strávia s kazateľom dve hodiny. 
Neriešia zborové záležitosti, ale venujú sa jeho životu, rodine, potrebám. O detailoch 
stretnutia nereferujú, ale zariadia, čo je potrebné.

• Podpora zborov bez kazateľov.
• Vyhľadávanie a povzbudzovanie nových bratov do služby zvestovania  
 Božieho slova.
• Modlitby za Radu CB.
• V Rade CB očakávame ponuku niektorého zboru, ktorý by bol hostiteľom  
 Konferencie 2017.
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• Komisia pre Poriadok navrhuje na najbližšie obdobie legislatívny kľud.  
 Ak sa však rozhodnete podať Konferencii 2017 návrh na zmenu Poriadku,  
 nezabudnite, že uzávierka pre podávanie návrhov je 30. novembra 2016.

Prajem Vám dobrý rozbeh - ak začínate, dobrý rozvoj – ak pokračujete a dobré ovocie 
života a služby pre česť a slávu Božiu.

Štefan Evin, predseda Rady Cirkvi bratskej
V Leviciach 8. septembra 2016

ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
4. 10.  Ladislav Matej  93 
6. 10.  Peter Jakeš   65 
14. 10.  Ľubomír Rosenberger  78 
21. 10.  Miroslav Šuster  83

Hospodin je moja sila a môj štít. Moje srdce mu dôveruje. Dostalo sa mi pomoci  
a srdce mi zaplesalo. Vďačne ho oslavujem piesňou.

Žalm 28:7

Narodili sa
29. 9.  Eliška rodičom Monike a Erikovi Markušovcom
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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

Spomíname
Zomrel pastor Ernst Schwedes

Dňa 14. septembra 2016 k nám došla správa z Nemecka, že vo veku 84 rokov odišiel 
do večnosti brat Ernst Schwedes. Mnohí sme ho poznali osobne z jeho návštev Slo-
venska, výkladu Božieho slova v našom zbore, ako i v ďalších zboroch CB, ale najmä 
pre jeho veľký osobný prínos pri vzniku a ďalšom rozvoji Diakonického združenia 
Betánia cez projekty v Bratislave, Senci i Kalinove. Pripomeňme si pri tejto príležitosti 
aspoň niektoré významné udalosti z histórie Betánie. 

Zosnulý brat MUDr. Igor André hneď po revolúcii v roku 1989 rozmýšľal o založení 
zariadenia, kde by sa poskytovala sociálna i zdravotná pomoc odkázaným ľuďom inak 
ako dovtedy. Vďaka iniciatíve brata kazateľa Ciesara navštívil Diakokonické zariadenie 
Bethanien v Solingene, kde sa stretol s jeho vtedajším riaditeľom Ernstom Schwede-
som a hlavnou sestrou Ilse Fuhrmann ako i ďalšími diakonisami. Z tohto významného 
stretnutia vzniklo meno Betánia pre naše dielo, partnerstvo a skutočná spolupráca. 
Už o pár mesiacov v novembri 1990 sa uskutočnila návšteva sestier z Bethanien 
Solingen na čele s Ilse Fuhrmann z príležitosti slávnostného založenia Diakonického 
združenia Betánia. V roku 1991 sa otváral Dom Betánia Senec, kde brat Schwedes 
viedol posviacku tohto zariadenia. Začali sa rekonštrukčné práce na budove na Parti-
zánskej ulici, ku ktorej kúpe nám prispeli i bratia z Nemecka. Brat Schwedes umožnil 
takmer ročný pracovný pobyt viacerých dievčat z Levíc v Bethanien Solingen. Osobné 
vzťahy, spoznávanie rozdielností v kultúrach vytvorili vzájomnú náklonnosť a lásku 
ku Slovensku. Jedným z levických dievčat v Solingene bola i súčasná riaditeľka Be-
tánie na Partizánskej ulici Renáta Kubáň. Každoročne sa uskutočňovali poznávacie 
návštevy ľudí z predstavenstva Betánie ako i pracovníkov už vzniknutých zariadení na 
školeniach v Bethanien Solingen.

Brat Schwedes myslel na Slovensko aj po jeho odchode na dôchodok v roku 1995. 
Pri významných výročiach alebo udalostiach súvisiacich s rozšírením nášho diela 
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prichádzal na Slovensko, aby povzbudil a pomohol. Bol veľkou duchovnou oporou 
bratovi Igorovi Andrému, viazalo ich spolu krásne, tvorivé priateľstvo. Zúčastnil sa  
i pohrebnej rozlúčky pri jeho predčasnom odchode v roku 2010. Naposledy nás brat 
Schwedes navštívil a aktívne vystúpil 25.septembra 2015, keď sme v našom zbo-
re uskutočnili celoslovenskú konferenciu o práci kresťanských sociálnych zariadení  
z príležitosti 25.výročia založenia Diakonického združenia Betánia. Nasledujúci deň 
sa zúčastnil otvorenia a posviacky nového zariadenia v Kalinove pre klientov trpiacich 
demenciou. Do večnosti odišiel v spánku - mesiac po smrti drahej sestry Ilse Fuhr-
mann, tiež 84 ročnej, na rozlúčke s ktorou bol ešte osobne účastný.

Náš zbor poslal v mene nášho spoločenstva kondolenčný list manželke zosnulého 
brata Lieselotte Shwedes a rodinám ich detí syna Franka a dcéry Daniely.

Prikladáme ešte zhodnotenie života Ernsta Schwedesa, ktorého autorom je Matthias 
Knöppel, tajomník Zväzu slobodných evanjelických cirkví v Nemecku:

Dnes nás zastihla správa, že, v stredu 14. septembra 2016 odišiel vo veku 84 rokov 
náš brat Ernst Schwedes k svojmu nebeskému Otcovi. Smútime spoločne s jeho 
manželkou Liselotte, rod. Pitzer, a rodinami jeho syna Franka a dcéry Daniely a vypro-
sujeme pre nich Božie potešenie a dotyk Ježiša Krista, ktorý odňal smrti moc a cez 
evanjelium nám daroval život večný. Teraz sa už môže Ernst Schwedes dívať tvárou 
v tvár tomu, v ktorého veril a ktorého smel zvestovať mnohým počas svojho života. 
V mene Zväzu slobodných evanjelických cirkví ďakujeme Ernstovi Schwedesovi za 
mnoho, pomáhal konať dielo Božie tak na úrovni jednotlivých zborov, ako i na úrovni 
zväzu v mnohých ohľadoch, a taktiež slúžil verne aj vo vedúcich pozíciách.

Ernst Schwedes na narodil 4. júna 1932 v Dietzhölztale-Ewersbachu. Po ukončení 
školskej dochádzky sa rozhodol nadobudnúť ešte obchodné vzdelanie v textilnom 
podniku v Rittershausene. Na konci tretieho ročníka zrazu pocítil volanie do du-
chovnej služby. „Bolo to všetko iné, len nie ľahké,“ spomínal na tieto časy Ernst. V 
tom čase si už prenajal halu, nakúpil krosná a už mal vybavené finančné pôžičky, 
aby sa po ukončení výučby osamostatnil. Avšak jeho rozhodnutie zasvätiť svoj život 
duchovnej službe všetky tieto prípravy ukončilo. „Vtedy som vyšiel s mojou matkou 
na pole, aby som jej oznámil svoje rozhodnutie. Chcel som najskôr ju získať pre svoje 
povolanie.“ Kým ešte hľadal slová, jeho matka ostala nečakane stáť, začala ukazovať 
na neďaleký Kronberg, kde bol kazateľský seminár a povedala: „Vieš čo, mám taký 
dojem, že nakoniec skončíš tam.“ Tak potom Ernst navštevoval od roku 1951 do roku 
1955 kazateľský seminár, dnešnú Teologickú vysokú školu v Ewersbachu. 



Informačný list Október 2016

14

V období medzi zborovou službou v Dillenburgu (1955–1958) a Berlíne-Tempelhof 
(1958–1967) sa v roku 1959 zosobášil so svojou manželkou Liselotte. V roku 1967 
bol povolaný do zborovej služby v Stuttgarte, kde mal na starosti aj miestne centrum 
pre seniorov. V roku 1973 bol menovaný do funkcie tajomníka Zväzu slobodných 
evanjelických cirkví. V roku 1983 nasledovalo jeho vymenovanie do funkcie pred-
sedu predstavenstva a riaditeľa Diakonického centra Bethanien, v ktorej bol Ernst 
Schwedes činný už od roku 1976 ako predseda správnej rady. V čase jeho služby sa 
podarilo získať domov dôchodcov v Dietzhölztal-Ewersbachu, zriadiť centrum pre 
seniorov v Halveri, rozbehnúť poskytovanie terapie na Berghofe v Uedeme, ako aj 
centrum pre liečbu závislostí v Dessau. 

Jeho činnosť prezidenta Európskeho zväzu diakonie slobodných evanjelických cirkví 
a taktiež jeho aktivity pri zakladaní diakonického združenia Betánia v roku 1990 na 
Slovensku poukazujú na to, akým širokým záberom sa vždy vyznačoval. Aj po ukonče-
ní služby v Diakonickom diele Bethanien a odchode do dôchodku v roku 1995 ostáva 
Ernst vo veľmi úzkom spojení s aktivitami Zväzu. Ako predseda podporného kruhu 
rekreačného zariadenia Forggenhof v Allgäu a ako dobrovoľník práce so seniormi pri 
Zväze slobodných evanjelických cirkví požíval veľkú dôveru a ocenenie. V našej rozl-
účke chceme Bohu ďakovať za všetko, čo sa nám cez Ernsta Schwedesa dostalo ako 
jednotlivcom, zborom a aj zväzovému spoločenstvu. 

Pohrebná slávnosť sa konala v utorok 20. septembra 2016 o 14.00 hod. v evanjelic-
kom kostole v Netphen. 
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POZVÁNKY
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. Biblické 
písně A. Dvořáka.
Vítaný je každý!

Bližšie informácie a kontakt:  
Dagmar Danelová, 0903 967 411, dagmar.danelova@gmail.com

Pozvanie na koncert
V nedeľu 23. 10. 2016 sa o 16.00 hod. uskutoční koncert, na ktorom zaznejú o.i. aj 
Biblické písně A. Dvořáka. Pozvanie spievať toto dielo so sprievodom Slovenského ko-
morného orchestra dostali aj speváci – amatéri z nášho zboru, z našej cirkvi, z nášho 
mesta, ale aj z iných cirkví a miest. Koncert bez bariér – v hľadisku i na pódiu – bude 
v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie.
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Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
Klub A4 v budove YMCA, Karpatská 2

2. 10. VIETOR VEJE KAM CHCE 3.  
Si, no budeš Daniel Pastirčák

9. 10. Ježišova rodina Zuzana Mojžišová

16. 10. VIETOR VEJE KAM CHCE 4. 
Narodiť sa znova? Daniel Pastirčák

23. 10. VIETOR VEJE KAM CHCE 5. 
Hĺbiť v sebe studňu Daniel Pastirčák

30. 10. Reformácia hosť

6. 11. VIETOR VEJE KAM CHCE 6. 
Samota v dome milosrdenstva Daniel Pastirčák
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Land Art pri Dunaji 
V nedeľu 9. októbra pozývame záujemcov o land-art (tvorivosť v prírode) na nábrežie 
Dunaja. Stretneme sa po 13.00 hodine za mostom Lafranconi, asi 200 m proti prúdu 
rieky. Tému landartu upresníme v samostatnom e-maili, na stránke www.kaplnka.sk, 
aj ako event na facebooku Kaplnky. 
Jaro Beliš, Soňa Tomašových

Pozvánka do spevokolu EVENSONG
Pozývame Vás objavovať hudbu na otvorené nácviky v stredy večer 28. 9., 5.10. a 12. 
10. od 18:30 do 21:00 v jedálni na Cukrovej. Voláme sa pracovne Evensong (večer-
ná pieseň) a stretávame sa pri spievaní prevažne vážnej viachlasnej zborovej hudby. 
Spoločný spev je pre nás tvorivým zážitkom hľadania súzvuku a rozvíjania vlastného 
hlasu v kontexte celku. Naším cieľom je viesť k spevu a neodradiť začiatočníkov, ale 
zároveň dať výzvu aj skúseným spevákom. Minulý semester ste nás mohli počuť 
spievať na Noci kostolov okrem iného pieseň od J. Tavenera a otčenáš od N. Ked-
rova. Teraz budeme znova pracovať na hudbe starej aj novej (H. Purcell, B. Britten)  
a pripravovať koncert. Spevokol je aj miestom stretnutia a rozhovorov s ľuďmi rôz-
nych profesií, z rôznych spoločenstiev aj rôzneho veku. Tešíme sa, keď sa k nám roz-
hodnete pridať alebo sa prídete pozrieť na niektorý z otvorených nácvikov.

Dirigenti: Daniel Nagaj, Jana Kerekrétyová

KONTAKT: Zuzana Kerekrétyová, spevokol.evensong@gmail.comDaniel Nagaj,  
 Jana Kerekrétyová,  
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Informácia zo zasadania staršovstva Kaplnky
Na prvom poprázdninovom stretnutí sme s uspokojením konštatovali, že letné boho-
služby prebehli napriek dovolenkám dôstojne a v poriadku. Zhoršil sa stav ovzdušia 
v sále pre poruchu ventilátora vo vzduchotechnike. Ďakujeme Martinovi Orosovi, že 
to už rieši. 
Hovorili sme o budúcnosti Kaplnky v YMCA-e. Daniel Pastirčák je pozvaný na stret-
nutie spoločnosti YMCA na Slovensku, kde sa bude riešiť budúce zameranie využitia 
budovy. YMCA nám ponúkla na dočasné využitie miestnosť na poschodí, ktorá by 
prípadne mohla slúžiť pre stretávanie detí počas bohoslužieb. Chceme pozvať rodičov 
detí ako aj ľudí, ktorí sa deťom venujú, prípadne chcú venovať, na stretnutia, ukázať 
im miestnosť, zistiť ich záujem, ale aj hovoriť o celkovom programe pre deti. 
Dohodli sme sa, že treba kúpiť novú podložku pre malé deti a nahradiť poškodené 
hračky novými. 
Na budúce staršovstvo pozveme členov volebnej komisie zvolených na ostatnom 
členskom zhromaždení Kaplnky a dohodneme sa na postupe prípravy volieb do star-
šovstva, ktoré prebehnú počas členského zhromaždenia v roku 2017. 
Dohodli sme sa, že na 2.10. vyhlásime novú finančnú zbierku pre pomoc utečencom 
a že uzavrieme zbierku zlomkového striebra a zlata na nové obradné riady pre Večeru 
Pánovu. Zozbierané šperky a ich časti odovzdáme Janovi Sajkalovi, aby mohol pripra-
viť konečný návrh kalichov a misiek. 
Dostali sme list od Zuzky André o príprave detského klubu pre rodiny s malými deťmi 
v priestoroch nášho gymnázia na Haanovej. Potešilo nás to a rozhodli sme sa, že na 
vybavenie „klubíku“ prispejeme. 
Najbližšie stretnutie staršovstva bude 17. 10. 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 novembrového čísla zasielajte do 24. 10. 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


