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CIRKEV 
V MESTE

K sérii zamyslení nad novozá-
konným biblickým textom zo 
Zjavenia Jána pristupujeme  
s túžbou na ich podklade „vys- 
kladať“ obraz nášho zboru  
a meniť sa ako spoločenstvo na 
obraz, ktorý nám predkladá sám 
Pán Ježiš Kristus. S túžbou pre- 
žiť nové oslovenie a povzbudenie 
pre naše poslanie v prostredí  
veľkomesta, ktorému sa ne-
chceme vyhýbať, ale ho chceme 
napĺňať.

Na konci mesiaca prichádza obdo-
bie adventu – obdobie očakávania 
príchodu Mesiáša. Advent 2016 
chceme spolu vstúpiť do štyroch 
evanjeliových príbehov dobrých  
a zbožných ľudí, ktorí túžobne 
Mesiáša očakávali a aj sa ho doč- 
kali. V osobe Ježiša z Nazareta sa 
im naozaj zjavil očakávaný Me- 
siáš. Ale keď sa s ním stretli, ostali 
prekvapení, zneistení, možno 
dokonca sklamaní. Ich predstavy 
a očakávania boli podrobené  
skúške a oni musia objaviť, 
spoznať a zamilovať sa do Ježiša, 
ktorý je – iný... 

…a máme čakať i
ného?
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SPOLOČNÉ STRETNUTIA 

Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.
13. 11. Ján Machajdík 

20. 11. Ondrej Lupták 

27. 11. Štefan Machajdík

 

Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.

6. 11. Zjavenie Jána: list do Pergama 
Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou

Ján Henžel

13. 11. Zjavenie Jána: list do Sárd 
„Podle jména jsi živ...“ Petr Kučera 

20. 11. Zjavenie Jána: list do Tyatír Jozef Ban

27. 11. 1. advent: Máme čakať iného? 
 Samaritánka a Mesiáš osobný Stephen Williams

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

13. 11. Igor Ferenčík

20. 11. Slavoj Krupa 

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

6. 11. Ako sa láme povaha šedého 
priemeru života Miro Mišinec 

13. 11. Ako byť Božím priateľom Oliver Vyhnánek 

20. 11. Ženy z divokej záhrady rozhovor Milana Mitanu
so Zuzkou Vaľovskou 

27. 11. 1. adventná nedeľa: Temnota čakania David Kudroč 

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

6. 11. Milena a Jozef Uhlíkovci

13. 11. Ivan Lukáč, prislúži aj Večeru Pánovu o 11.00 hod. 

20. 11. spevokol CBBA z Cukrovej ul. 

27. 11. Kamila Zajíčková a Blažena Betková

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

6. 11. Ako pripraviť cestu pre Kráľa? Tomáš Komrska

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
Stretnutie žien pri štúdiu Biblie bude v utorok 8. 11. 2016 o 18.00 hod. 
Téma: Ježiš – chlieb života podľa textu z Jána 6:41–71.
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. 
Našou snahou je, aby pre deti bola besiedka miestom, kde sa cítia bezpečne a príjem-
ne. Chceme preto poprosiť rodičov, aby deti osobne do besiedky priviedli a odovzdali 
ich priamo učiteľke, ktorá má v danú nedeľu službu. Tiež prosíme o dochvíľnosť  
– pomôže to nielen vašim deťom, ale aj tým, ktorí prišli načas a trpezlivo čakajú na 
to, čo sa bude diať. Ďakujeme!

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

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

KONTAKT:  Michal Ferák, kvapocky@cbba.sk
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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. 
Vo štvrtok 17. 11. Klub Slniečko NEBUDE!

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

Stretnutia mladých
Diskusný večer NABOSO 
Pozývame Vás na diskusný večer pre mladých NABOSO na tému „Únik pred komuni-
tou“. Naboso sa uskutoční prvý štvrtok v mesiaci, 3. 11. o 18.30 hod. v klube UNIK 
na Ferienčíkovej 5. Príďte naboso, ale nevyzujte sa z diskusie. 
Premietanie filmu 
K novembrovej téme sa bude premietať film Captain Fantastic. Filmový večer sa 
uskutoční 24. 11. so začiatkom o 18.15 hod. na Cukrovej 4 na 1. poschodí.
Obývačky
17. 11. 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
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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.
V pondelok 7. 11. stretnutie NEBUDE, v ďalších týždňoch opäť v pravidelných stret-
nutiach pokračujeme.

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

STARŠOVSTVO ZBORU
Zo stretnutia staršovstva zboru 
Staršovstvo zboru sa stretlo na pravidelnom mesačnom zasadaní v pondelok 3. 10. 
2016. 
• Na tomto stretnutí sme spolu s administrátorom zboru hodnotili obdobie od od- 
 chodu kazateľa Josefa Sýkoru, vyjasňovali sme si naše postoje, komunikáciu  
 a hodnoty a spoluprácu v ďalšom období. Vyjadrili sme bratovi Jánovi Henželovi  
 poďakovanie za jeho službu počas uplynulého roka.
• Stretli sme sa s riaditeľom kancelárie RCB Jakubom Kintlerom a venovali sa prí- 
 prave Spoločnej konferencie delegátov zborov CB z Čiech a Slovenska, ktorá sa 
 bude konať v našom zbore 12. 11. 2016. 
• Venovali sme sa tiež ďalším potrebám zboru:
 – hľadaniu pracovníka do kancelárie zboru po odchode Alenky Uhlíkovej  
 na materskú dovolenku,
 – uskutočneniu spoločného stretnutia so staršovstvom zboru Kaplnka,  
 ktoré bude 7. 11.
• SZ sa rozhodlo, že v tomto roku zaplatíme plný členský príspevok do RCB za Jur  
 a to bude naša forma podpory našej stanice. 
• Zobrali sme na vedomie prevod členstva Janky Klagovej do zboru Kaplnka. 
• Dohodli sme sa preplatiť účastníkom – študentom účasť na mládežníckej konferen- 
 cii konanej v septembri v Lipt. Mikuláši.

Najbližšie stretnutia staršovstva budú: 7. 11., 5. 12., 9. 1.
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POZVÁNKY
Štyri ročné obdobia – jeseň 2016
Milí priatelia, dovoľte mi pozvať vás na jesennú turistickú vychádzku z Plaveckého 
Petra k vodnej nádrži Buková a na najvyšší vrch Malých Karpát Záruby.
Termín: sobota, 12. novembra 2016
Zraz: 9:00–9:15 hod., Plavecký Peter, hostinec Eva (Plavecký Peter 124)  
– https://goo.gl/maps/MtS5ieYmF172
Doprava: individuálna
Výstroj: Jesenná – turistická, treba počítať s chladným premenlivým 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. Vzhľa-
dom na skorý západ slnka je nevyhnutné mať so sebou na túre čelovku alebo iný 
spoľahlivý zdroj svetla.
Trasa: Túru začneme v obci Plavecký Peter, odkiaľ budeme po žltej turistickej značke 
(TZ) pokračovať k vodnej nádrži Buková na potoku Hrudky. Kedysi významná rekreač-
ná oblasť je dnes atraktívna najmä pre rybárov. Pri vodnej nádrži je obvykle možnosť 
malého občerstvenia. Od nádrže budeme pokračovať po žltej TZ k rázcestiu Pod Ost-
rým kameňom. Tu začne naša trasa výrazne stúpať k zrúcanine pohraničného hradu 
Ostrý Kameň, ktorý poskytuje okrem výhľadu na masív Zárub aj výnimočný pohľad 
na vodnú nádrž Buková. Z rázcestia Ostrý kameň nás čaká stúpanie na Záruby. Po 
odpočinku budeme po zelenej TZ pokračovať do sedla Zárub, odkiaľ sa po modrej TZ 
dostaneme k rázcestiu Brezinky. Po červenej TZ sa vrátime k rázcestiu Pod Ostrým 
kameňom. Po zostupe si odpočinieme pri vodnej nádrži a po žltej TZ sa vrátime do 
obce Plavecký Peter.
Časová náročnosť trasy: max. 7:00 hod. (so započítanými prestávkami)
Dĺžka trasy 18 km, prevýšenie 660 m, obtiažnosť – stredne náročná vychádzka

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 jesen-
ný víkendový deň.

Braňo Lojko
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Jesenný Obed pre rodiny 
Milí priatelia, jeseň prináša chladnejšie dni, ale je zároveň krásnym farebným ročným 
obdobím. Dobrý obed, sladké koláčiky, teplý čaj či káva sa určite hodia k jesennému 
počasiu. 
Už 13. novembra 2016 o 11.30 hod. sa v priestoroch jedálne na Cukrovej 4 v Brati-
slave uskutoční spoločný obed pre rodiny s deťmi a manželské páry. 
Ester Jankovičová (Krišková) má pripravenú farebnú paletu s interaktívnymi témami. 
Spoločne budeme skúmať silné a slabé stránky rodičov, postoje, emócie, správanie, 
zvyky a slová, ktoré si prinášame z pôvodnej rodiny do manželstva. Ako nás to ovplyv-
ňuje? Čo potrebujeme opustiť, aby sme mohli skutočne priľnúť k partnerovi? Čo 
ponecháme na budovanie? Ako porozumieť spúšťačom napätí a ako im predchádzať?
Budeme radi, ak sa na spoločnom obede opäť uvidíme a spoločne s Ester si manželia 
namaľujú svoj vlastný obraz. 
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. 

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

Ponuka z Betánie Senec
V nedeľu 27. 11. nás navštívia klienti z Betánie Senec, aby nám po bohoslužbách 
ponúkli na zakúpenie výrobky z vlastnej dielne. Budeme mať tak možnosť zakúpiť 
milé darčeky pre svojich blízkych a zároveň podporiť prácu Betánie v Senci.

ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
  4. 11.  Božena Nagyová  80 
 17. 11.  Ondrej Fabrici  65 
 28. 11.  Ivan Valenta   76 

Ty si moja skrýša. Ochrániš ma pred súžením, zahrnieš ma radosťou zo spásy. 
Ž 32,7 
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Rozlúčili sme sa
20. 10.  Elena Heinzlová

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

OZNAMY
Spoločná konferencia
V sobotu 12. 11. 2016 sa v našom zbore uskutoční Spoločná konferencia CB.  
Ide o pracovné stretnutie delegátov zo zborov CB z Česka i Slovenska.

V tejo súvislosti chceme poprosiť o pomoc. Budeme radi, keď sa nájdu spomedzi nás 
ľudia ochotní
– ubytovať hostí
– pomôcť v priebehu dňa v kuchyni
– priniesť napečené koláče či pečivo.

Prihlásiť sa môžete u:
Zuzany Banovej – 0908 733 188, jzbanovci@gmail.com,
Dagmar Danelovej – 0903 967 411 dagmar.danelova@gmail.com,
prípadne sa môžete zapísať do tabuľky na nástenke vo vestibule budovy.

Koláče môžete priniesť v piatok podvečer alebo v sobotu medzi 8.00–10.00 hod.

Ďakujeme!  
Kancelária zboru
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Straty a nálezy
V priestoroch našej budovy sa pravidelne nachádzajú rôzne zabudnuté veci. Vytvorili 
sme preto priestor Straty a nálezy, ktorý sa nachádza vedľa vešiakov vo vestibule. Do 
tohto priestoru budú odkladané všetky veci, ktoré v rôznych častiach budovy nájde-
me. Veci budú uskladnené po dobu troch mesiacov; v priebehu tohto času je možné 
si ich pozrieť a vyzdvihnúť. Po tomto čase poskytneme nevyzdvihnuté veci na účely 
charity.

Vyhlásenie výberového konania
Rada Cirkvi bratskej v SR vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného 
miesta Riaditeľ Kancelárie Rady Cirkvi bratskej. 
Jeho hlavná činnosť je definovaná v Poriadku Cirkvi bratskej, článok 69.
Kvalifikačné predpoklady:
• ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, 
• člen Cirkvi bratskej,
• analytický prístup k ekonomickej problematike,
• znalosť záväzných a základných dokumentov Cirkvi bratskej (uvedené v Ústave   
 Cirkvi bratskej, článok 9),
• ovládanie kancelárskeho softvéru (MS Office a pod.)
• komunikácia v anglickom jazyku.
Osobné predpoklady:
• aktívny učeník Ježiša Krista,
• túžba slúžiť Bohu spravovaním záležitostí cirkvi,
• samostatnosť, komunikatívnosť, presnosť a zodpovednosť,
• diskrétnosť.
Ďalšie požiadavky – sú výhodou:
• orientácia v pracovnoprávnych predpisoch, 
• orientácia v problematike účtovníctva
• skúsenosti z tímovej práce v cirkvi (staršovstvo zboru a pod.)
Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 
• profesijný štruktúrovaný životopis, 
• motivačný list,
• fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii, 
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 
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• čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane  
 osobných údajov č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Uchádzači doručia písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi  
v obálke s označením „Výberové konanie – Riaditeľ “ najneskôr do 30. 11. 2016 na 
adresu Cirkev bratská, Cukrová 14, 811 08 Bratislava 1.
Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadova-
né predpoklady, oznámený písomne.
Rada si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺ-
ňajú podmienky výberového konania. 

Za Radu Cirkvi bratskej
Ján Henžel

tajomník Rady Cirkvi bratskej
telefón: 0905 756 336

Časopis BRÁNA – predplatné na rok 2017
Časopis Brána prináša informácie o dianí v Cirkvi bratskej. Každé číslo je zamerané 
tematicky na niektorú z oblastí života, kladie otázky, snaží sa hľadať odpovede, uve-
rejňuje životné príbehy, svedectvá.

Pre rok 2017 je celoročné predplatné vo výške 21 eur. Ak máte záujem o pravidelný 
odber časopisu, prosím, aby ste sa prihlásili a predplatné zaplatili Petrovi Komrskovi 
osobne alebo na účet v Tatrabanke najneskôr do 27. 11. 2016.

Číslo účtu: IBAN SK55 1100 0000 0029 1990 2535

KONTAKT:  Peter Komrska, 02/5249 1161, 0908 206 484 
 peterkomrska@stonline.sk
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Koncert Hudba v chrámoch
V nedeľu 6. 11. 2016 o 16.00 hod. sa v Novom kostole na Legionárskej ul. usku-
toční koncert Slovenského komorného orchestra (umelecký vedúci Ewald Danel)  
a speváckeho súboru Bratislava Vocal Consort (zbormajsterka Iveta Weis Viskupová). 
Na programe sú diela I. Valentu Nedeľná hudba, J. Suka Meditácia na svätováclavský 
chorál, F. Schuberta Omša G dur a známe zborové skladby Mozartovo Ave verum či 
Händlovo Haleluja. Vstupenky v pokladnici Slovenskej filharmónie alebo hodinu pred 
koncertom na mieste konanie koncertu.
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Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
Klub A4 v budove YMCA, Karpatská 2

6. 11. VIETOR VEJE KAM CHCE 6. 
Samota v dome milosrdenstva Daniel Pastirčák

13. 11. Bohoslužby pre Juraja 
Repríza Pohody Daniel Pastirčák a spol.

20. 11. Zacheus alebo „Naspäť na stromy“ Jana Camara

27. 11. PRVÝ ADVENT: Otvorenosť Daniel Pastirčák

4. 12. DRUHÝ ADVENT: Bdelosť Daniel Pastirčák
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Detský klub 
V týchto dňoch štartuje Komunitný klub na Haanovej, ktorý ako jednu zo svojich nos-
ných aktivít ponúka v priestoroch Gymnázia C. S. Lewisa detský klub. Ide o čosi ako 
„komunitnú škôlku“ pre deti vo veku 3,5 až 5 rokov, ktoré budú mať možnosť stráviť 
tu spolu dva dni v týždni. Pokiaľ by ste pre svoje (či iné) dieťa mali o niečo podobné 
záujem a/alebo chceli získať viac informácií, kontaktujte ma, prosím, na zuzana.lamo-
sova@gmail.com alebo 0902 463 276. 
Zároveň riešime úpravu priestoru, ktorý potrebujeme i zariadiť. Niečo kupujeme 
nové, ale niečo by sme radi vykryli svojpomocne či z druhej ruky. Pokiaľ by ste vedeli 
o niekom, kto by mohol darovať do klubíku zachovalú sedačku či pohovku, prípadne 
nejakú policu či skriňu na pomôcky pre deti, ozvite sa mi, prosím, na hore uvedené 
kontakty. Veľká vďaka.

Zuzana André

Zbierka pre pomoc utečencom
Ak chcete podporiť zbierku pre pomoc utečencom, môžete použiť číslo účtu: 

IBAN SK0911000000002925894471 – variabilný symbol 555 – správa pre prijíma-
teľa: utecenci 

Nájdete ho aj na www.kaplnka.sk v časti „Zapojte sa“
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Informácia zo zasadania staršovstva Kaplnky
Podstatnú časť stretnutia sme sa venovali príprave volieb nového staršovstva spolu  
s volebnou komisiou v zložení Jana Camara, Jana Moravčíková a Martin Oros. Dohod-
li sme proces prípravy a realizácie volieb. Samotný akt volieb plánujeme na výročné 
členské zhromaždenie dňa 19. 3. 2017. Volebná komisia bude viesť nielen voľby, ale 
aj ich prípravu, ktorá začne výzvou voči členom a priateľom Kaplnky podávať návrhy 
na kandidátov nového staršovstva. O všetkom – postupe, pravidlách i dátumoch bu-
deme informovaní mailovou poštou a v rámci oznamov na bohoslužbách. 
S Janou Camarou a Janou Moravčíkovou ako s aktívnymi vedúcimi detského progra-
mu sme hovorili o využití miestnosti na prvom poschodí, ktorú nám ponúka YMCA 
pre detský program. Hovorili sme o návrhu rozdeliť detský program pre staršie deti 
školského veku a mladšie. Hornú miestnosť by mohli využívať staršie deti počas 
bohoslužieb. Mali by tam väčší pokoj na sústredenie, mohli by si tam nechávať ma-
teriál, prípadne rozrobené projekty. Mladšie deti by mohli byť v malej miestnosti ako 
doteraz, kúpili by sme tam nový koberec pre udržanie lepšej čistoty pre hru. Rozhodli 
sme sa teda ponuku využívať miestnosť na poschodí prijať. Bude to však vyžadovať 
viac pracovníkov s deťmi – vedúcich programu s deťmi i pomocníkov – pre staršie 
i pre mladšie deti. Dúfame, že vytrvalosť a dobrý program prilákajú deti i rodičov 
aby chodili pravidelne. Budeme potrebovať aj zariadenie miestnosti – stoličky, stoly, 
skrine či poličky. 
V decembri nás navštívia Miroslav Moravský a Rastislav Betina v rámci plánovanej 
vizitácie zboru. V nedeľu 11. 12. bude po bohoslužbách členské zhromaždenie Kap-
lnky, ktorej sa vizitátori zúčastnia. 
Najbližšie stretnutie staršovstva bude 7. 11. 2016 o 17.00 na Cukrovej. Prvá časť 
stretnutia bude spoločná so staršovstvom zboru na Cukrovej ul.
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Hľadáme dobrovoľníkov 
– do tímu BESIEDKY – pracovníkov s deťmi, rodičov i ostatných ochotných  
dospelých. Vedúcich besiedky i pomocníkov zaučíme, v novembri pripravujeme 
workshop. Ozvite sa Jane Moravčíkovej: prejanu@gmail.com alebo Zuzane André:  
zuzana.lamosova@gmail.com
– 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 decembrového čísla zasielajte do 22. 11. 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 
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


