
V jednej slnkom zaliatej zemi žil obyčaj-
ný muž. Zažil fantastické dobrodružstvo, 
v ktorom sa stal typom akéhosi antihr-
dinu. Ten muž sa volal Jonáš. Bol zvlášt-
nym prorokom. Objavuje sa na miestach, 
kde by sme ho najmenej čakali, zatiaľ čo 
tam, kde by sa mal objaviť, nie je. Neu-
stále sa stavia proti vôli svojho Stvori-
teľa. Vyčíta Hospodinovi nie to, že ľudí 
nezachránil, ale to, že ich nepotrestal. 
Viac miluje exotickú rastlinu ako ľudí. 

O čo mu vlastne išlo? 
Čo sa snažil svojím konaním komuniko-
vať prostrediu naokolo? 
Ako skutočne porozumieť jeho konaniu? 
Čo chce tento príbeh povedať nám?

Vstúpme do Jonášovho príbehu ako 
vstupujeme do modlitby – s pocitom 
vďačnosti a zároveň vzrušenia. Existuje 
snáď väčšia radosť ako vstúpiť do príbe-
hu a skúmať text – nechať sa preniknúť 
jeho pradávnym plameňom, analýzou 
jeho štruktúry, jeho jazykom, znakmi, po-
mlčkami, či zablúdiť do jeho spodných 
vrstviev a objaviť v nich stopy Božieho 
rukopisu či múdrosť časov, ktoré tu zane-
chal staroveký či stredoveký komentátor 
alebo tajomný študent midrazskej doby? 
Možno toto je tá cesta ako na stránkach 
zažltnutých stáročiami objavíme pravý 
zmysel a porozumenie príbehu, o ktorom 
sme si mysleli, že už všetko vieme. 

Povznesme sa ponad čas alebo aspoň 
vnímanie času a vstupujme znovu opatr-
ne do príbehu o prorokovi a veľkej rybe. 

Jozef Ban
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SPOLOČNÉ STRETNUTIA 

Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.
8. 1.  Verš pre rok 2017 Tomáš Komrska 

15. 1. Čím žijete? Elenka Andréová

22. 1. Čím žijete? Agáta Jablonická

29. 1. Čím žijete? Ľubo Melna 

 
Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.

1. 1. Začiatok novej éry 
Novoročné bohoslužby s Večerou Pánovou Ján Henžel

8. 1. Utekajúci Jonáš Štefan Markuš

15. 1. Neposlušný Jonáš a aktívny Boh Trevor Robinson 

22. 1. Nájdený a nachádzajúci Jonáš Marek Jurčo 

29. 1. Evanjelium podľa Ježiša 1 Daniel Pastirčák 

5. 2.  Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou Petr Geldner

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

8. 1. Aliančný týždeň modlitieb (pozri Mimoriadne stretnutia)

15. 1. Aliančný týždeň modlitieb (pozri Mimoriadne stretnutia)

22. 1. Slavoj Krupa 

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

1. 1. Silný rok 2016 o 16:30 hod. Tomáš Bachmayer

8. 1. Každý z nás vedie... svojím vplyvom Tomáš Majer 

15. 1. A čo ďalej v roku 2017? Milan Mitana

22. 1. Členstvo v Božej rodine Juraj Kohút

29. 1. Frflem, frfleš, frfleme Peter Synak

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

1. 1. Janka a Peter Feríkovci

8. 1. Ivan Valenta

15. 1. Mráčiky

22. 1. Milada a Jan Komrskovci

29. 1. Ivan Lukáč

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

8. 1. Dvanásťročný Ježiš v chráme Jan 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
Stretneme sa v utorok 17. 1. 2017 o 18.00 hod. Okrem zamyslenia sa nad textom 
z Jána 8:1–12 sa chceme s vďakou obzrieť za minulým rokom a na prahu nového si 
pripomenúť Božie skutky s nami. Srdečne vás pozývame. 

KONTAKT:  Drahomíra Ferenčíková, 0907 048 095
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MIMORIADNE STRETNUTIA
Aliančný modlitebný týždeň 8.–15. januára 2017
Martin Luther a téma modlitebného týždňa – JEDINEČNÉ...

31. októbra 2017 sa oslavuje 500. výročie začiatku reformácie, za ktorý považujú 
mnohé evanjelické cirkvi udalosť, kedy boli na bránu Wittenbergského kostola pribité 
tézy Martina Luthera. A pre nemecky hovoriace Evanjelické aliancie vo Švajčiarsku, 
Rakúsku a Nemecku to bol dostatočný dôvod k tomu, aby sa modlitebný týždeň 
2017 venoval centrálnej téme reformácie. 

Preto sa témy modlitebného týždňa koncentrujú na Lutherove štyri hlavné body, 
vyznačujúce sa slovom „jedine” (latinsky sola alebo solus):
• Jedine Kristus
• Jedine Biblia (sväté Písmo)
• Jedine milosť
• Jedine viera

Tieto štyri centrálne body popisujú stručne a precízne, o čo ide v kresťanskej viere. 
Štyrikrát opakujúce sa slovo JEDINE nám pred oči stavia jedinečný charakter spase-
nia skrze Ježiša Krista. Preto sme modlitebnému týždňu dali názov JEDINEČNÉ. Pri-
tom tieto štyri „sola“ spájajú všetky vetvy reformácie a do centra stavajú nie nejakú 
osobu alebo cirkev, ale hlavné biblicko-teologické body. Pomáhajú nám žiť jednotu 
rozmanitých prejavov viery tým, že sa spolu sústreďujeme na biblickú podstatu. 

A presne to bolo a je túžbou Evanjelickej aliancie. 

Témy modlitebného týždňa sledujú zrkadlovo-symetrickú štruktúru začínajúc i kon-
čiac Kristom. Prvé štyri témy sú nasmerované viac dovnútra na jednotlivca a zbor 
príp. cirkev: 
• Jedine Kristus je jedinou cestou
• Jedine Biblia je naším základom
• Jedine milosť je našou šancou
• Jedine viera je našou odpoveďou na Božiu ponuku
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A témy 4–8 rozvíjajú pôsobenie štyroch predošlých smerom von, k svetu:
• Jedine viera – Božie pozvanie pre svet 
• Jedine milosť – Božie srdce pre svet
• Jedine Bibllia je Božím hlasom vo svete
• Jedine Kristus je nádejou pre svet

Axel Nehlsen, farár, Berlin
vedúci modlitebnej pracovnej skupiny

Miesto a čas modlitebných stretnutí:

Január 2017 Cirkev, zbor Miesto stretnutia Čas

8. Ne Reformovaná kresťanská cirkev  Nám. SNP č. 4 17.00

9. Po Evanjelická cirkev a.v. Schn. Trnavského 2 19.00

10. Ut Kresťanské zbory  Pri Šajbách č. 1 19.00

11. St Cirkev bratská Cukrová 4 19.00

12. Št Bratská jednota baptistov Palisády č. 27 A 19.00

13. Pi  Cirkev adventistov siedmeho dňa Cablkova 3 19.00

14. So Evanjelická cirkev metodistická  Panenská č.10 19.00

15. Ne Evanjelická cirkev a.v. – Nový kostol Legionárska 2 18.00

Všetko pre Jeho slávu a ľudí spásu! Hospodin kraľuje!
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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 2. poschodí na „detských bohoslužbách“– nedeľ-
nej besiedke. Spolu spievame, modlíme sa, počúvame biblické príbehy. 
Prvé stretnutie v novom roku bude v nedeľu 8. 1. 2017.

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. 
Prvé stretnutie bude v nedeľu 15. 1. 2017.

KONTAKT:  Lukáš Uhlík, lukas.uhlik@gmail.com

do:RAST
Stretnutia pre deti vo veku 11–15 rokov pokračujú od 16. 1. 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. 
Prvé stretnutie v novom kalendárnom roku bude vo štvrtok 12. 1. 2017.
Aktuálne informácie nájdete na www.cbba.sk/aktivity/klub-slniecko

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 „Ako ostať člove-
kom“. Naboso sa uskutoční druhý štvrtok v mesiaci, 12. 1. o 18.30 hod. v klube UNIK 
na Ferienčíkovej 5. Príďte naboso, ale nevyzujte sa z diskusie. 
Premietanie filmu 
Filmový večer sa uskutoční 19. 1. so začiatkom o 18.15 hod. na Cukrovej 4 na 1. 
poschodí. Sledujte aj náš facebook.
Obývačky
Stretnutia skupín – v prípadne záujmu si termín dohodneme osobne alebo cez mail.

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.
Januárové stretnutia začínajú v pondelok 16. 1. 2017.

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

STARŠOVSTVO ZBORU
Zo stretnutia staršovstva zboru 
Staršovstvo sa stretlo na svojom poslednom stretnutí v uplynulom roku v pondelok 
5. 12. 2016. 
Zaoberali sme sa týmito bodmi: 
• Informáciami o aktivitách spojených s hľadaním nového kazateľa a ďalšími  
 krokmi.
• Voľbami nového staršovstva.
• Zadeľovaním služieb slovom počas nasledujúcich nediel.
• Poštou: Informáciou o konaní Aliančného modlitebného týždňa – v stredu 11. 1.   
 2017 bude stretnutie u nás na Cukrovej.
• Hodnotením predstavovania rôznych zborových aktivít – chceme v tom  
 pokračovať v novom roku.
• Ekonomickými otázkami – staršovstvo schválilo koncoročné odmeny  
 pracovníkom zboru podľa návrhu hospodára zboru.
SZ tiež odsúhlasilo predĺženie pracovnej zmluvy pre Zuzanu Banovú do augusta 
2017. 

Najbližšie stretnutie staršovstva 9. 1.

Pozvanie rodičom a pracovníkom s deťmi a mladými ľuďmi

V spolupráci s tímom mladých rodín pripravujeme zaujímavé stretnutie o porozume-
ní mladej generácii (aj deťom a dorastu) na nedeľu 12. 2. 2017 popoludní. Prednášku 
na túto tému bude mať Štefan Machajdík, ktorý má dlhoročné skúsenosti z práce  
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s mladými ľuďmi. Stretnutie je určené najmä rodičom a pracovníkom s mladými 
ľuďmi. 

Bližšie informácie budú zverejnené v nasledujúcom Informačnom liste a v oznamoch 
s blížiacim sa termínom stretnutia. 

ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
 1. 1. Viera Ciesarová  85 
 5. 1. Mária Ďuríková  88 
 16. 1.  Marta Machajdíková  65 
 21. 1.  Dagmar Valentová  77 
 23. 1. Mária Matejová  92 
 30. 1.  Jiří Baše   79 
 31. 1  Jozef Uhlík   65 
Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby sa vaša 
nádej rozhojnila mocou Ducha Svätého. 

Rim 15:13 

Narodili sa
14. 11.  Daniel Beňa rodičom Natálii (rod. Tomašovskej) a Danielovi Beňovcom

Rozlúčili sme sa
3.12. Zuzana Bánová vo veku 87 rokov

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



Informačný list Január 2017

11

POZVÁNKY
Prázdninový klub
Všetky školopovinné deti pozývame na prázdninový klub dňa 3. februára 2017, ktorý 
sa bude konať na Cukrovej 4, od 9.00 hod. do 16.00 hod.

Pre deti bude zabezpečený program aj obed. Privítame koláčiky na desiatu. Treba si 
priniest prezuvky a 2 € na obed.

Deti bude možné prihlásiť začiatkom januára online na stránke:

http://www.scriptureunion.sk/aktivity/prihlasky/
Natália Luptáková

Scripture Union Slovakia

Koncert
V nedeľu 15. 1. 2017 o 18.00 hod. sa uskutoční novoročný koncert chrámovej hud-
by. V Kostole sv. Vincenta de Paul v Ružinove zaznie o.i. dielo českého skladateľa  
F. X. Brixi Missa pastoralis. Účinkuje spevácky zbor Cantus, zbormajster Juraj Jartim, 
a Slovenský komorný orchester, dirigent Ewald Danel. Srdečne pozývame. Vstupenky 
v Slovenskej filharmónii alebo pred koncertom na mieste konania.
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Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
Klub A4 v budove YMCA, Karpatská 2

1. 1.
Vietor veje, kam chce 7. 
Vidieť, hovoriť a konať

 Novoročné bohoslužby s eucharistiou
Daniel Pastirčák

8. 1. Vietor veje, kam chce 8. 
To sa nedá počúvať! Daniel Pastirčák

15. 1. Na pamiatku otca Antónia Jozef Ižóld

22. 1. Vietor veje, kam chce 9. 
Slobodný od všetkých Daniel Pastirčák

29. 1. Homília Zuzana Mojžišová

5. 2. Vietor veje, kam chce 10. 
Chcieť a poznať Daniel Pastirčák
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Aliančný týždeň modlitieb
Evanjelická aliancia v SR organizuje pravidelne na začiatku kalendárneho roka v Bra-
tislave Aliančný týždeň modlitieb ako súčasť širšej akcie vo viacerých mestách a kra-
jinách Európy. 31. októbra 2017 budeme oslavovať 500.výročie začiatku reformácie 
– udalosť, kedy boli na bránu Wittenbergského kostola pribité tézy Martina Luthera. 
Preto je modlitebný týždeň 2017 venovaný centrálnej téme reformácie a témy mod-
litebného týždňa sa koncentrujú na Lutherove štyri hlavné body, vyznačujúce sa slo-
vom „jedine” (latinsky sola alebo solus):
Jedine Kristus
Jedine Biblia
Jedine milosť
Jedine viera
Každý deň v týždni sa veriaci z rôznych protestantských cirkví stretávajú spoločne  
v jednom z bratislavských kostolov a spoločne sa modlia. Zoznam kostolov, čas stret-
nutia i nosnú tému nájdete v tabuľke. 

Január 2017 Cirkev, zbor Miesto stretnutia Čas

8. Ne Reformovaná kresťanská cirkev  Nám. SNP č. 4 17.00

9. Po Evanjelická cirkev a.v. Schn. Trnavského 2 19.00

10. Ut Kresťanské zbory  Pri Šajbách č. 1 19.00

11. St Cirkev bratská Cukrová 4 19.00

12. Št Bratská jednota baptistov Palisády č. 27 A 19.00

13. Pi  Cirkev adventistov siedmeho dňa Cablkova 3 19.00

14. So Evanjelická cirkev metodistická  Panenská č.10 19.00

15. Ne Evanjelická cirkev a.v. – Nový kostol Legionárska 2 18.00
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Návrhy kandidátov do tímu Kaplnky – staršovstva
Dňa 19. 3. 2017 na výročnom stretnutí členov budeme spomedzi nás voliť Tím Ka- 
plnky (staršovstvo Zboru Cirkvi bratskej Bratislava – Kaplnka), aby na ďalšie štyri 
roky prevzal zodpovednosť za spravovanie Kaplnky. Prosíme, modlite sa a premýšľajte  
s nami, koho by ste navrhli. Pomôžte nám nájsť mená, ktoré by sme mohli zaradiť na 
volebnú kandidátku. Ľudí, ktorým dôverujete, ľudí zodpovedných, otvorených Bohu, 
pokorných, schopných viesť dialóg s ľuďmi odlišných názorov – jednoducho – ľudí, 
ktorým by ste zverili zodpovednosť za spravovanie Kaplnky. Po nedeľných bohosluž-
bách bude v kaviarni urnička, kam môžete dať na lístku vaše návrhy (počet navrho-
vaných nie je stanovený, voliť sa bude 7 členov tímu Kaplnky – staršovstva). Pre tento 
účel je zriadená adresa volby@cbkaplnka.sk, kam môžete navrhy poslať e-mailom. 
Aby sa vami navrhnutý človek dostal na kandidátku, musí s návrhom súhlasiť a musí 
byť voliteľný. Voľba sa riadi podľa našej ústavy a podľa nej sú voliteľní iba členovia 
cirkvi.

Daniel Pastirčák a volebná komisia:
Jana Camara, Jana Moravčíková a Martin Oros

Pomoc pre relokovanú rodinu
Do Bratislavy prídu dve neúplné rodiny – matky s deťmi z Iraku a Sýrie. Jedna mama 
s dvojročným synom bude od 9. 1. 2017 ubytovaná v nezariadenom byte. Preto  
v spolupráci s Migračným úradom a cirkevným zborom na Legionárskej hľadáme pre 
nich vybavenie do bytu: 
- Pračka
- Chladnička
- Posteľ pre matku
- Detská postielka
- Riad – hrnce, taniere, príbory
- Menšia aj väčšia skriňa na oblečenie, poličky
- Väčší stôl, resp. kuchynská doska, ktorá by mohla ísť vedľa dresu
- Varná konvica
- TV
- Internet
- Notebook
Ak máte a môžete darovať, alebo ak sa chcete zapojiť do tímu, ktorý by týmto mat-
kám s malými deťmi chcel pomáhať s uvedením do života na Slovensku, ozvite sa, 
prosím, čo najskôr Attilovi Molnárovi na atmolnar@yahoo.com alebo 0908 879 35. 
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Informácia zo zasadania staršovstva Kaplnky
Spolu s Martinom Orosom a Danielom Podhradským sme hovorili o stave techniky 
a priestoru, ktoré slúžia na premietanie, ozvučovanie a osvetľovanie našich bohoslu-
žieb. Tým, že technika a priestory slúžia pri rôznych akciách, vládne tam chaos, ktorý 
veľmi komplikuje prácu technikov. Naši technici totiž nikdy nevedia v akom stave 
bude systém pri príchode pred bohoslužbami. Treba dohodnúť presnejšie pravidlá 
spolupráce s A4 – či ide o upratovanie priestoru alebo o dohodu ako zanechať tech-
niku po jej použití.
Daniel Pastirčák nás informoval o dohodnutom programe vizitácie nášho zboru. Čle-
nom zboru sme poslali pozývací list na výnimočné členské zhromaždenie. 
Rovnako sme predebatovali kroky k príprave na voľbu nového staršovstva. Volebná 
komisia začne zhromažďovať návrhy na kandidátov do staršovstva – pomocou lístkov 
do na to určenej urny na bohoslužbách alebo mailom na adresu volby@cbkaplnka.sk. 
Najbližšie stretnutie staršovstva bude 17. 1. 2017 o 18.00 na Cukrovej. 

Hľadáme dobrovoľníkov 
– do tímu BESIEDKY – rodičov, nerodičov aj mládežníkov na spoluprácu ako vedú-
cich besiedky i pomocníkov. 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 februárového čísla zasielajte do 30. 1. 2017
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


