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Informačnýlist
február 2017

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

SPOLOČNÉ STRETNUTIA 

Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.

12. 2. Voľby do staršovstva Dušan Číčel

19. 2. Modlitba ako dôvod dobrorečenia, 
vďaky a prosieb k Otcovi Slavoj Krupa

26. 2. Čím žiješ? Milena Uhlíková 

 
Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.

5. 2. Outsider, ktorý prináša nádej 
Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou 

Petr Geldner 

12. 2. Ako rásť, keď ubúdame Daniel Pastirčák 

19. 2. Zvestujúci Jonáš Milan Mitana

26. 2. Jonášova misia Pavel Hošek 

5. 3. Modlitba nahnevaného Jonáša
Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou Ján Henžel 
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Nedeľné stretnutia pri Božom Slove o 18.00 hod.
Čo hovorí Božie Slovo do našich životov.

12. 2. Peter Komrska

19. 2. Jan Komrska 

26. 2. Rado Krupa 

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

5. 2. Viera – podmienka pre Mt 28:18–20 Milan Mitana

12. 2. Viera v trojjediného Boha Milan Mitana

19. 2. Krstite... Ján Henžel

26. 2. Spomínajte na svojich vodcov 
– 500 rokov reformácie Martin Kríž

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

5. 2. Drahuška a Igor Ferenčíkovci

12. 2. Slávka Timčáková

19. 2. Ján André a Roman Harvan

26. 2. Ivan Lukáč s Večerou Pánovou

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

5. 2. Pokúšanie Pána Ježiša 

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 7. 2. 2017 o 18.00 hod. 
Téma: Ježiš je svetlo sveta, Boží Syn. Čie deti sme my?, podľa textu z Jána 8:12–59.
Srdečne vás 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 2. poschodí na „detských bohoslužbách“– nedeľ-
nej 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.
V nedeľu 19. 2. stretnutie nebude – jarné prázdniny. 

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. 

Cez polročné prázdniny 2.–5. februára príde na návštevu Bratislavy dorast z českého 
Náchodu. Dorast sa pridá ku Kvapôčkam a ich hosťom, v piatok budú mať všetci 
spolu klub o 18.30 hod. na Cukrovej 4 (namiesto dorastu) a v sobotu od 12.30 hod. 
obed, hudobný workshop a mestskú hru večer. V sobotu môžete prísť len na večeru 
o 17.30 hod. a večernú mestskú hru.

KONTAKT:  Matúš Lupták, metjush@gmail.com

Mráčiky
Tím detského spevokolu Mráčiky hľadá nové posily. Ak máš pozitívny vzťah k deťom, 
hudbe a hrám, neváhaj nás kedykoľvek kontaktovať. Pošli e-mail na spevokolmraci-
ky@gmail.com alebo zavolaj Ester Ďuriškovej.
Bližšie informácie: www.mraciky.cbba.sk.

KONTAKT: Ester Ďurišková, 0905 413 086 
 mraciky@cbba.sk, spevokolmraciky@gmail.com
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Kvapôčky
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 rovesníkmi. 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. 
Počas jarných prázdnin 23. 2. 2017 Klub Slniečko nebude.
Aktuálne informácie nájdete na www.cbba.sk/aktivity/klub-slniecko

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

Stretnutia mladých
Naboso
Aktuálne informácie sledujte na FB.
Premietanie filmu 
9. 2. o 18.15 hod. na 1. poschodí na Cukrovej 4 – Leviathan.
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.

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

STARŠOVSTVO ZBORU
Zo stretnutia staršovstva zboru 
Staršovstvo sa stretlo na prvom zasadaní v tomto roku 9. 1. 2017. Otvárame sa aj na 
prahu nového roka Božiemu vedeniu a jeho vedeniu, predovšetkým v otázke hľadania 
kazateľa aj voľby nového staršovstva. 
Krokom spojeným s hľadaním a oslovovaním nových kazateľov sme sa venovali aj na 
tomto zasadaní. 
Rozmýšľali sme aj o ďalšej práci na našej kazateľskej stanici vo Sv. Jure a o voľbách 
do ich miestneho staršovstva.
Dohodli sme sa s Milanom Mitanom, že aj v tomto roku bude viesť prípravné stretnu-
tia pre tých, ktorí by chceli vstúpiť do zboru alebo sa dať pokrstiť. 
Zaoberali sme sa ekonomickými otázkami a na návrh hospodára sme sa rozhodli ne-
valorizovať platy zamestnancom, riešiť to prípadnou odmenou v závislosti od výkonu.
Adminstratívne práce v kancelárii zboru sa rozdelili medzi Zuzanu Banovú a Dagmar 
Danelovú, účtovníctvo vedie Marika Nagyová.
Venovali sme tiež pozornosť databáze našich členov a rozhodli sme sa kontaktovať 
dlhšie neprítomných členov zboru.
Dagmar Danelová bude pripravovať výročnú správu pre výročné členské zhromažde-
nie, ktoré sa bude konať v nedeľu 26. 3. 2017. 
Ďalšie stretnutie staršovstva bude 13. 2.

Pozvanie na cestu ku krstu a vstupu do spoločenstva cirkvi
Radi by sme pozvali všetkých, ktorí úprimne hľadajú Boha, tých, ktorých Boh v Kristu 
našiel, tých, ktorí sú už dlhšiu dobu návštevníkmi našich bohoslužieb, a ktorí súčasne 
túžia po prijatí sviatosti krstu alebo po tom, aby sa stali členmi nášho spoločenstva, 
aby sa spolu s nami vydali na spoločné putovanie viery.
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V mesiacoch marec až máj sa uskutoční 7– 8 spoločných stretnutí. Na stretnutiach sa 
budeme spoločne aj jednotlivo pýtať otázky o zmysle života, sile lásky, moci hriechu  
a nádeji viery. Budeme spoločne skúmať, čo je a nie je cirkev. Stretnutia môžu pre zá-
ujemcov vyústiť v prijatie sviatosti krstu a vstup do cirkvi na deň Letníc 4. júna 2017. 
Prvé stretnutie sa bude konať v utorok 7. 3. o 19.00 hod. v kostole na Cukrovej na 
2. poschodí v modrej miestnosti. Pravidelné stretnutia budú nasledovať po 7. marci 
podľa spoločnej dohody na termínoch. 
Ak máte o túto dobrodružnú cestu ku krstu a vstupu do spoločenstva záujem, prí-
padne máte otázky, prihláste sa do konca februára 2017 u Milana Mitanu alebo  
u ktoréhokoľvek staršieho zboru. 

KONTAKT:  Milan Mitana, 0903 776 563, mmitana83@gmail.com

Výročné členské zhromaždenie
Výročné členské zhromaždenie sa uskutoční v nedeľu 26. 3. 2017 popoludní. Na 
programe budú aj voľby staršovstva zboru na ďalšie 4 roky. Prosíme všetkých členov 
zboru, aby si zarezervovali čas a členského zhromaždenia sa zúčastnili.

ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
   8. 2.  Danica Zmetáková  77 
 10. 2.  Ladislav Görner  79 
 23. 2. Milica Kailingová  70 
 25. 2.  Jozef Kerekréty  60 
Aj keby sa vrchy pohli a kopce kolísali, moja milosť sa nepohne od teba a moja 
zmluva pokoja sa nezakolíše, hovorí Hospodin, ktorý sa zľutúva nad tebou. 

Izaiáš 54:10
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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

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 je potrebné prihlásiť online na stránke:
http://www.scriptureunion.sk/aktivity/prihlasky/

Natália Luptáková
Scripture Union Slovakia

Ekumenický svetový deň modlitieb 2017
Už tradične sa stretnú veriaci z rôznych cirkvi asi v 170 krajinách celého sveta prvý 
piatok v marci, aby podľa liturgie, ktorú pripravia ženy z niektorej krajiny, slúžili bo-
hoslužbu a spoločne prosili za problémy, ktoré daná krajina má. Tohoročné stretnutie 
sa uskutoční 3. marca o 17.00 na Cukrovej 4.
Program pripravili kresťanské ženy z Filipín. Filipínska republika je ostrovnou kraji-
nou v Juhovýchodnej Ázii. Hlavným mestom je Manila. Filipíny sa rozprestierajú na 
7107ostrovoch, nie všetky sú obývané. Rozdelené sú na tri ostrovné skupiny podľa 
troch hlavných ostrovov: Luzon, Visayas a Montanao. Filipínske súostrovie sa nachád-
za v tichomorskom „ohnivom kruhu“, kde sú veľmi časté zemetrasenia, sopečné akti-
vity, tajfúny. Klíma je tropická, morská. Striedajú sa dve ročné obdobia, vlhké a suché. 
Ženy na Filipínach dali svojej liturgií názov: „Som k tebe nespravodlivý?“ Ženy z troch 
ostrovov odpovedajú na túto otázku svojimi životnými príbehmi. Tie príbehy hovoria 
o nespravodlivosti, ktorá sa deje na Filipínach. K svojmu rozmýšľaniu o tomto problé-
me vybrali text Matúš 20:1–16 a Izaiáš 51:1 a 55:12.
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Pozývame Vás k rozmýšľaniu: Som spravodlivý? Usilujem sa o spravodlivosť pre 
iných? Pozývaní sme piesňou z liturgie: Vstúp, vojdi rýchlo, vstúp a vrav, čo Pán ti 
urobil. Vstúp, vojdi rýchlo, hlásaj čo dáva ti Ježiš.
Všetci ste pozvaní k spoločným modlitbám.

Za SDM Viera Komrsková 

Kniha „Luther“
Vydavateľstvo Porta libri vás pozýva na „Večer v kostole“ 5. marca 2017 o 18.00 
hod. v Evanjelickom a.v. kostole na Legionárskej, kde uvedú do života nové vydanie 
knihy Luther od Rolanda H. Baintona. Hosťami budú Michal Valčo – vedúci Katedry 
náboženských štúdií zo Žilinskej univerzity a Miloš Kovačka – slovenský bibliograf, 
historik knižnej kultúry a cirkevných dejín, ktorí porozprávajú o živote a diele Martina 
Luthera. Hudobný program zabezpečí spojený spevokol z Cukrovej a od bratov evan-
jelikov pod vedením E. Danela.

Konferencia Máme čo zvestovať
6.– 8. apríl 2017, Hotel SATEL, Poprad
Pozývame kazateľov, farárov, laických kazateľov, zakladateľov zborov, katechétov, ve-
dúcich mládeže, biblických skupín, misijných a evanjelizačných pracovníkov, mužov 
aj ženy zo všetkých kresťanských denominácií na 9. konferenciu, lebo ešte máme čo 
zvestovať – Zvestujeme cirkev evanjelia.

Povedz mi, s kým sa priatelíš a ja ti poviem, kto si. Myslím, že to platí o všetkých 
nás všeobecne, ale aj o ľuďoch v cirkvi, dokonca aj o Ježišovi samotnom. Keď ľudia 
okolo nás hovoria: „Kristus áno, ale cirkev nie!“ tak to môže jednoducho znamenať, 
že cirkev nie je komunitou kristovcov, tj. ľudí, ktorí sa priatelia s Kristom. Výhovorka 
„Nepozerajte na nás – pozerajte na Krista,“ proste nefunguje. Štatistiky klesajúcej 
návštevnosti kostolov svedčia o tom, že títo ľudia sa najprv pozrú na nás a potom 
sa rozhodnú nezaoberať sa ani Ježišom Kristom. Je teda zrejmé, že na cirkvi záleží –  
v dobrom či v zlom.
Sme presvedčení, že existujú dva kľúčové princípy, ktoré by mali formovať fungova-
nie cirkvi: evanjelium a komunita. Všetci kresťania sú povolaní k dvojitej vernosti: 
vernosti základnému obsahu evanjelia a vernosti komunite veriacich. Či už hovoríme  
o evanjelizácii, sociálnej práci, pastoračnej starostlivosti, apologetike, učeníctve alebo 
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vyučovaní, náplňou všetkých týchto činností je kresťanské evanjelium a kontextom 
je kresťanská komunita. To, čo robíme, je vždy definované evanjeliom, kontextom je 
stále naša príslušnosť k cirkvi. Naša identita kresťanov je definovaná evanjeliom a ko-
munitou. Kristova cirkev musí preto mať v centre evanjelium, ktoré ohlasuje a robí to 
v komunite konkrétnych kresťanov, ktorí si navzájom pomáhajú Krista dôkladnejšie 
poznať, vrúcnejšie milovať a vernejšie poslúchať.
Starostlivá aplikácia týchto princípov môže priniesť zásadné zmeny v tom, ako žijeme 
ako cirkev. Veď teológia, na ktorej naozaj záleží, nie je teológia, ktorú vyznávame, ale 
ktorú praktizujeme.
Ak ste o tom presvedčení, tak príďte a dajte sa Božím zámerom nadchnúť!
Ak o tomto pochybujete, tak príďte a dajte sa povzbudiť!
Ak chcete komunity evanjelia šíriť, tak príďte a dajte sa poveriť!

Prihlasovanie do 1. marca 2017 na www.mcz.cb.sk

Ján Henžel, tajomník Rady CB

Konferencia pracovníkov s deťmi
Pracovníkov s deťmi pozývame na Konferenciu pracovníkov s deťmi, ktorá sa usku-
toční 21.–23. 4. 2017 v Bratislave. Bližšie informácie uverejníme v marcovom infor-
mačnom liste.

KONTAKT:  Dagmar Danelová, koordinátorka pre prácu s deťmi CB
 0903 967 411, dagmar.danelová@gmail.com
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14. ročník celoslovenského pobytu seniorov
Milí bratia a sestry,
dovoľte, aby sme Vás srdečne pozvali na 14. ročník celoslovenského pobytu seniorov, 
ktorý sa uskutoční v prekrásnom prostredí Zemplína. Stretneme sa vo vynovenom 
hoteli CHEMES na Zemplínskej Šírave.

Termín konania 10. 6. 2017–17. 6. 2017

Cena za pobyt
175  € (8 dní/7 nocí s plnou penziou 
a wellness, cena za 1 deň pobytu je 
25 €)

Prihlasovanie a zaplatenie zálohy 75 € do 30. 4. 2017

Kontaktná osoba, ktorej môžete 
zaplatiť zálohu za pobyt v hotovosti Kintler Dušan, tel. č. +421 910 453 823

Zálohu za pobyt do vyššie stanoveného termínu môžete tiež uhradiť bezhotovostným 
prevodom na číslo účtu vedeného v Sberbank Slovensko, a.s., názov účtu Dušan 
Kintler, IBAN: SK74 3100 0000 0030 4146 7700. Do poznámky pre príjemcu uveďte 
svoje meno.
Wellness hotel CHEMES ponúka ubytovacie jednotky s vlastnou kúpeľňou, TV a tele-
fónom, široký výber wellness a kúpeľných zariadení, reštauráciu, terasu, lobby bar, 
záhradu s grilom a pod. Vo všetkých priestoroch môžete využívať bezplatné Wi-Fi 
pripojenie na internet.
V hotelovej reštaurácii s letnou terasou si môžete vychutnať tradičné špeciality slo-
venskej kuchyne i jedlá medzinárodnej kuchyne. V cene pobytu je hotelové wellness 
centrum, kde je Vám k dispozícii vnútorný bazén, dva vírivé bazény a päť sáun.
Hostia môžu využívať bezplatné súkromné parkovisko na mieste a detské ihrisko.  
V okolí alebo na mieste sa môžete venovať rôznym aktivitám vrátane cyklistiky a pe-
šej turistiky. Okrem duchovného programu plánujeme výlet na Ukrajinu a do okolitej 
prírody. Podmienkou účasti na výlet do Ukrajiny je platný cestovný pas!!!
Ponúkam Vám krátku ochutnávku plánovaného duchovného programu, ktorý bude-
me mávať vždy podvečer. Do duchovného programu nás uvedie slovom brat Ľubomír 
Vyhnánek.



12

Informačný list Február 2017

Sobota Dar spoločenstva

Nedeľa Milujte sa navzájom Ev. Jána 13:34–35

Pondelok Prijímajte sa navzájom Rim. 15:7

Utorok Povzbudzujte a napomínajte sa navzájom Kol. 3:16

Streda Pozorujte sa navzájom (prejavujte si pozornosť) Hebr. 10:24

Štvrtok Odpúšťajte si navzájom Kol. 3:12–14

Piatok Modlite sa jedni za druhých Jak. 5:16

Veríme, že to bude opäť veľmi radostné a požehnané stretnutie, ktoré bude pre nás 
všetkých povzbudením na ceste viery. Tešíme sa na každého z vás a na zázrak budo-
vania spoločenstva, ktorý budeme môcť aj vďaka vašej účasti na našom spoločnom 
pobyte zažiť.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom konania pobytu sa s dôverou obráťte na brata 
Dušana Kintlera a neváhajte ho kontaktovať na tel. čísle +421 910 453 823 alebo na 
e-mailovej adrese kintler.dusan@gmail.com.

Tešíme sa na stretnutie s Vami a prajeme Vám všetkým Božie požehnanie.

Za organizačný tím a za kanceláriu Rady CB
Jakub Kintler

Letný pobyt pre deti
Celoslovenský letný pobyt CB pre deti od 6 do 12 rokov, medzi deťmi známy aj pod 
značkou VeDeLePoCiBr, sa uskutoční od 29. 7. do 5. 8. 2017 v hoteli Studnička na 
Oravskej priehrade. Pozvánku a ďalšie informácie uvedieme v budúcom informačnom 
liste.

KONTAK:  Dagmar Danelová, koordinátorka pre prácu s deťmi CB
  0903 967 411, dagmar.danelová@gmail.com
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OZNAMY
Voľná pozícia v Kancelárii Rady Cirkvi bratskej
Rada Cirkvi bratskej v SR hľadá pracovníka na funkciu:
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.
Ponuka Rady:
• pružná pracovná doba,
• možnosť pracovať časť dňa/týždňa z domu,
• administratívno-organizačnou službou prispievať k napĺňaniu vízie Cirkvi bratskej,
• plný pracovný úväzok.

Záujemcovia nech sa prihlásia u tajomníka Rady Cirkvi bratskej Jána Henžela:
telefón: 0905 756 336 mail: tajomnik@cb.sk

Hľadáme ubytovanie
Pracujúca mladá žena hľadá samostatnú (nepriechodnú) jednoducho zariadenú izbu, 
max. do 20 min. dopravou MHD od centra mesta. Prosíme, aby ste v prípade možnos-
ti pomôcť kontaktovali kanceláriu zboru – cbba@cbba.sk, 0915 756 279.
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Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
Klub A4 v budove YMCA, Karpatská 2

5. 2. Vietor veje, kam chce 10. 
Chcieť a poznať Daniel Pastirčák

12. 2. Víno výborné Zdeněk Vojtíšek

19. 2. Vietor veje kam chce 11. 
Neuhasiteľný smäd Daniel Pastirčák

26. 2. Vietor veje kam chce 12. 
Hádzať sväté kamene Daniel Pastirčák

5. 3. Vietor veje kam chce 13. 
Poznanie ako vzťah Daniel Pastirčák
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Pomoc pre relokovanú rodinu
Hľadáme dobrovoľníčky na pomoc mladej mamičke s 2 ročným synom z Iraku, ktorí 
sú u nás relokovaní z Grécka. 
Hľadáme 3 dobrovoľníčky, ktoré by k Ruquayi chodili každá 1-krát týždenne na  
2 hodiny (v stabilný čas). Malo by sa jednať o ženy vo veku 30+ (mladé mamičky sa 
napríklad v prípade sýrskej mamičky, o ktorú sa stará evanjelická cirkev, osvedčili). 
Išlo by vždy o osobné navštívenie a potom podľa potreby flexibilne pomôcť či už  
s nákupom, s trávením voľného času, s orientáciou v meste, babysittingom a neskôr 
aj s konverzáciou v slovenčine. Nešlo by teda o nič odborné, profesionálne služby ako 
návštevy lekára, cudzineckej polície, atď. by zabezpečovala ADRA. 
Okrem toho hľadáme ďalšie 3 osoby s podobným profilom a s časovou flexibilitou, od 
ktorých by sa očakávalo, že by vedeli zaskočiť, resp. vypomôcť, ak vybrané 3 intenzív-
ne dobrovoľníčky nebudú môcť alebo vznikne nová potreba. 
Ak sa chcete zapojiť do tímu, ktorý by týmto matkám 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. 

Klub o skupinách modlitieb
V nedeľu 5. marca po bohoslužbe bude v A4-ke klub na tému rozvoja modlitebného 
života v skupinách. Chceli by sme informovať o tom ako prebiehajú existujúce skupi-
ny a vyzvať k vzniku nových skupín, v ktorých by sa mohli ľudia stretávať, spoznávať, 
modliť a vzájomne sa podporovať v duchovnom rozvoji. Prosím, príďte a zapojte sa, 
aj keď možno aktuálne svoju prítomnosť v takejto skupinke neplánujete. 

Informácia zo zasadania staršovstva Kaplnky
17. 1. 2017 sme spolu s volebnou komisiou hovorili o zozname ľudí navrhnutých na 
bohoslužbách alebo na mail volby@cbkaplnka.sk ako kandidátov na budúce voľby do 
nášho nového tímu Kaplnky – staršovstva. Vybrali sme prvých 16 potenciálnych kan-
didátov s najvyšším počtom nominácií, ktorých členovia volebnej komisie postupne 
oslovia s otázkou, či chcú a môžu túto kandidatúru prijať. Dúfame, že odpovede budú 
pozitívne a voľby prebehnú z dostatočného počtu kandidátov. Volebná komisia príde 
na budúce stretnutie staršovstva a na základe výsledku rozhovorov s navrhnutými 
kandidátmi dohodneme ďalší postup. Konečnú kandidátku volebná komisia oznámi 
5. marca. Voľby prebehnú na výročnom členskom zhromaždení dňa 19. marca. 
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Rozprávali sme o súčasnom stave domácich skupín a ceste ako inicializovať vznik no-
vých skupiniek. Daniel Pastirčák obohatil pravidelné podklady pre osobný duchovný 
život jednotlivcov (k modlitbe srdca) o otázky vedúce k premysleniu kontextu textov 
z Biblie aktuálnych pre nedeľné homílie. Bude ich aktualizovať a ako doteraz posie-
lať na našu googlegroup. Matúš Uhlík ich bude umiestňovať aj na našu webstránku 
na adrese http://www.cbkaplnka.sk/sk/O-Kaplnke/k-premyslaniu-a-meditacii.html. 
Tak ich každý – jedinec i skupina môžu použiť pre modlitbu srdca, štúdium Biblie  
v súlade s homíliami i ako pomoc pri tvorbe programu domácich skupín. V nedeľu 5. 
marca po bohoslužách bude klub zameraný na inicializovanie vzniku nových skupín. 
Najbližšie stretnutie staršovstva bude 16. 2. 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 
– do KAVIARNE
Ozvite sa Heni Tölgyessyovej: henrieta.tolgyessyova@gmail.com
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Informačný list vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Cukrová 4, Bratislava
Len pre vnútornú potrebu Zboru CB Bratislava.

Informácie do marcového čísla zasielajte do 21. 2. 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


