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Informačnýlist
marec 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. 3. Čím žiješ? Daniel Nagaj 

19. 3. Čím žiješ? Ivan Markuš 

26. 3. Čím žiješ? Jozef Uhlík 

 
Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.

5. 3. Modlitba nahnevaného Jonáša
Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou Ján Henžel 

12. 3. Naoko či úprimne Daniel Pastirčák 

19. 3. Súcitný Jonáš a súcitný Boh Marek Markuš 

26. 3. „Hľa, tu je väčší ako Jonáš“ Jozef Ban

2. 4. 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. 3. Igor Ferenčík 

19. 3. Anton Vrana 

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

5. 3. Obrazy cirkvi v Biblii Milan Mitana

12. 3. Funkcia cirkvi Milan Mitana

19. 3. História CB Bratislava Jozef Uhlík

26. 3. O viere a cirkvi 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

5. 3. Viera a Peter Komrskovci

12. 3. Helena a Blahoslav Číčelovci

19. 3. Ivan Valenta

26. 3. Ivan Lukáč o 11.00 hod.

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

5. 3.  Milotka Slančíková

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. 3. 2017 o 18.00 hod.  
Téma: Slepota a viera v Ježiša Krista podľa textu z Jána 9:1– 41.
Srdečne vás pozývame. 

KONTAKT:  Drahomíra Ferenčíková, 0907 048 095

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.

KONTAKT:  Lukáš Uhlík, lukas.uhlik@gmail.com
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do:RAST
Stretnutia pre deti vo veku 11–15 rokov pokračujú od 16. 1. každý piatok od 17.00 
hod. na Cukrovej 4. 
17.–18. marca organizujeme prespávačku na Moldavskej 3. 
Začíname v piatok o šiestej. 
Prineste si prosím 2 € za večeru a raňajky.

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
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 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. 
Aktuálne informácie nájdete na www.cbba.sk/aktivity/klub-slniecko

KONTAKT:  Dagmar Danelová, 0903 967 411 dagmar.danelova@gmail.com
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Stretnutia mladých
Naboso
Pozývame Vás na diskusný večer pre mladých NABOSO s módnou návrhárkou Danou 
Kleinert na tému „70 sukieň mala“. Naboso sa uskutoční druhý štvrtok v mesiaci  
9. 3. o 18.30 hod. v klube UNIK na Ferienčíkovej 5.
Premietanie filmu 
23. 3. o 17.45 hod. na 1. poschodí na Cukrovej 4 – film Whiplash.
Po filme bude panelová diskusia s hosťami (M. Kailingová, I. Šiller, D. Matej, J. Lupták 
a D. Nagaj) o hudbe, učiteľoch hudby a hudobníkoch.
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 19.00 hod. na Štetinovej 5 (ženská skupina)  
a Lermontovovej 2 (mužská skupina). Skupinky sú v slovenčine alebo angličtine 
(podľa dohody). 

KONTAKT:  Michal Laco, michal.laco@gmail.com, 0904 628 224 
 Jakub Uhlík, uhlik.j@gmail.com, 0908 181 162

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

Obed pre rodiny
Pozývame vás na ďalší Obed pre rodiny a manželské páry, ktorý sa uskutoční 9. 4. 
2017 opäť o 11.30 hod. v priestoroch jedálne na Cukrovej 4. Okrem chutného obedu 
a možnosti stráviť príjemný čas s ľuďmi zo spoločenstva, sa možete tešiť na tému 
Spriritualita detí a mládeže. V prednáškach a cvičeniach sa budeme zaoberať vybra-
nými aspektami duchovného vývoja detí od narodenia až po dosiahnutie dospelosti. 
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Chceme sa spolu zamýšľať nad otázkami: Ako viesť deti a dospievajúcich ku viere? 
Aké úskalia a prekážky môžeme čakať v jednotlivých vývojových obdobiach? 
Dozvieme sa napr. kedy môžu naše deti čeliť kríze viery. Ako na to reagovať? 
Čo robiť, ak sa dieťa zrazu prestane spoločne modliť s rodičmi? 
Prednášať nám bude Dalimil Staněk, kazateľ CB v Olomouci. Vyštudoval teológiu 
na ETS v Prahe a psychológiu na FF v Olomouci. Má dlhoročné skúsenosti s prácou  
s dorastencami a mládežou. Pravidelne prednáša na rôznych fórach, učí pastoráciu 
na ETS v Prahe a baptistickej škole Dorkas. Pôsobí aj ako poradca v kresťanskej psy-
chologickej poradni Enganim. Ženatý s manželkou Lenkou.
Stretnutie je určené rodičom, pracovníkom v zbore a všetkým, ktorých táto téma 
zaujíma. 

PRIHLASOVANIE A KONTAKT: Palo Boroš, pavel.boros@gtsmail.sk, 0918 386 362.

Zároveň by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí nám aj pri poslednom obede 
pomohli tým, že napiekli koláče, postrážili deti alebo akýmkoľvek iným spôsobom 
pomohli pri organizácii stretnutia. 

Palo Boroš
za tím Obedov pre rodiny

STARŠOVSTVO ZBORU
Zo stretnutia staršovstva zboru 
Staršovstvo sa stretlo na svojom pravidelnom zasadaní 13. 2. 2017.
V rozhovore s volebnou komisiou pripravujúcou voľby nového staršovstva sme sa 
venovali procesu volieb. 
SZ schválilo znenie Volebného poriadku pre voľby staršovstva zboru CB v Bratislave 
v roku 2017 pripravený volebnou komisiou. 
SZ schválilo zoznam 12 kandidátov pre voľby staršovstva zboru CB v Bratislave  
v roku 2017. 
Sú to tieto sestry a bratia: Dáša Danelová, Mária Machajdíková, Jozef Ban, Igor Fe-
renčík, Jozef Kerekréty, Radko Krupa, Dávid Kudroč, Ondrej Lupták, Marcel Markuš, 
Milan Mitana, Marek Roháček, Anton Vrana. 
Pre voľby na stanici vo Sv. Jure sú 3 kandidáti: Milan Mitana, Roman Baranovič, An-
drej Doba. 
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Voľby mimo zhromaždenia pre neprítomných z vážnych dôvodov a chorých: 
V nedeľu 19. 3. jednu hodinu po ukončení bohoslužieb a v stredu 21. 3. od 17.30 
do 19.00 bude volebná komisia na Cukrovej, aby mohli prísť odvoliť tí, ktorí nebudú 
môcť z vážnych príčin prísť na členské zhromaždenie. Zástupcovia volebnej komisie 
tiež na požiadanie navštívia starších a dlhodobo chorých z nášho spoločenstva, ktorí 
chcú využiť svoje právo voliť členov staršovstva. 
Celý Volebný poriadok bude zverejnený spolu s profilmi kandidátov do staršovstva  
v brožúrke, ktorá bude k dispozícii členom zboru v nedeľu 5. 3. 2017.
Stretli sme sa s teológom Vladom Šimom a rozprávali o možnostiach spolupráce. 
SZ povzbudilo V. Šima, aby sa spolu s manželkou cítil slobodný zapojiť sa do života  
a aktivít zboru.
Venovali sme sa ďalším krokom súvisiacim s hľadaním kazateľov pre náš zbor.
Schválili sme predložený plán tém kázní od apríla až do konca školského roka, ktorý 
pripravila skupina pod vedením Jozefa Bana.
SZ odsúhlasilo podporu pre zabezpečenie víkendovky mladých rodín.
SZ odsúhlasilo finančnú podporu pre zabezpečenie návštevy skupiny dorastu z Ná-
choda v našom zbore v dňoch 2.–5. 2. 2017.
Najbližšie stretnutie staršovstva bude 13. 3. 2017

Výročné členské zhromaždenie
Všetkých členov zboru pozývame na Výročné členské zhromaždenie, ktoré sa usku-
toční v nedeľu 26. 3. 2017 o 15.00 hod. Na programe budú okrem pravidelnej agen-
dy aj voľby staršovstva zboru na ďalšie 4 roky. Profily kandidátov aj ďalšie informácie 
k voľbám nájdete na nástenke a v brožúrke, ktorá bude k dispozícii. Výročná správa 
zboru bude k dispozícii od 12. 3. 2017. Prosíme členov zboru, aby sa členského zhro-
maždenia zúčastnili, aby bolo zhromaždenie uznášaniaschopné.

40 dní s Bibliou – NA CESTE s knihou Exodus
Pozývame všetkých členov i priateľov Cirkvi bratskej k osobnému čítaniu Biblie  
a k modlitbám aj v tomto pôstnom období. Projekt 40 dní s Bibliou na ceste za touto 
myšlienkou prepája celé zborové spoločenstvo. Ako podklad pre biblické štúdium 
je pripravených niekoľko materiálov: od rozpisu pre osobné čítanie, čítanie rodín  
s deťmi, témy na biblické hodiny a skupinky, až po texty a témy k nedeľným kázňam. 
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Téma na rok 2017 – od stredy 8. marca až po veľkonočnú nedeľu 16. apríla 2017  
– je NA CESTE s knihou Exodus. S knihou Exodus sa vydáme na cestu z otroctva ku 
slobode spolu s Izraelom. V zajatí biblického ľudu môžeme poznávať a rozpoznávať 
vlastnú bezmocnosť, v jeho slobode a poverení svoj nový život v Kristovi, v jeho 
zápasoch a neposlušnosti vlastné pokušenie a hriech, v dávnom Hospodinovom mi-
losrdenstve Kristovo odpustenie a lásku voči nám dnes.

Viac o akcii a všetky originálne dokumenty nájdete na stránkach www.cb.cz/akce.

Rozpis čítania je k dispozícii aj vo vestibule na Cukrovej.

Konferencia pracovníkov s deťmi v našom zbore
Cez víkend 21.–23. 4. 2017 sa v našom zbore uskutoční Konferencia pracovníkov 
s deťmi. Očakávame hostí zo zborov z celého Slovenska. Budeme vďační, keď nám 
pomôžete s ubytovaním hostí a s pohostením – pomocou v kuchyni a napečením 
koláčov. Bližšie informácie budeme zverejňovať v rámci oznamov na bohoslužbách. 
Vopred ďakujeme!

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

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
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ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
  2. 3.  Milada Komrsková  70
  3. 3.  Darina Smolinská  76
  8. 3.  Ružena Boocová  60
 10. 3.  Agy Jablonická  60
 18. 3.  Milan Číčel   75 
 25. 3.  Oľga Buchelová  90
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

POZVÁNKY
Štyri ročné obdobia – zima 2017
Milí priatelia, dovoľte mi pozvať vás na zimnú turistickú vychádzku do Malých Karpát, 
ktorých zaujímavé zákutia vedia nezriedka prekvapiť aj pravidelných návštevníkov. 
Minulý rok pribudli na mape Malých Karpát dva zaujímavé objekty a tak naším cieľom 
bude tentoraz nová rozhľadňa pod Kamzíkom a netradičný domček na strome vybu-
dovaný Mestskými lesmi v Kačínskej doline.
Termín a miesto: sobota 4. marca 2017, zraz 8.00 – 8.15 hod. na parkovisku Červený 
most; GPS: N48.17446° E17.07387° (N48°10.468‘ E17°4.432‘)
Výstroj: Zimná – turistická, treba počítať s chladným počasím a možnosťou snehovej 
pokrývky a tomu prispôsobiť oblečenie a obuv, ktorá by mala byť zateplená a ne-
premokavá. Je vhodné vziať si turistické paličky, pomôžu najmä pri zostupe. Dobre 
padne mať so sebou termosku s čajom a niečo pod zub.
Trasa: Z parkoviska Červený most začneme túru po žltej turistickej značke (TZ) k ráz-
cestiu Pri Červenom moste a odtiaľ po červenej TZ k nášmu prvému cieľu, rozhľadni 
pod Kamzíkom. Od rozhľadne budeme po červenej TZ pokračovať na Kamzík a ďalej 
k rázcestiu Pod Chlmcom, kde odbočíme na žltú TZ a zostúpime k Snežienke. Okolo 
Hrubého Drieňovca vystúpime ku Kačínu, kde bude krátka prestávka na občerstvenie. 
Naším ďalším cieľom bude domček na strome, ktorý sa nachádza v Kačínskej doline 
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nad chatou Kačín. Po návšteve domčeka sa červenou TZ po náučnom chodníku vydá-
me späť k Červenému mostu, kde výlet zakončíme.
Časová náročnosť trasy: max. 5:30 hod. (so započítanými prestávkami)
Dĺžka trasy: 16 km
Prevýšenie: 545 m
Obtiažnosť: ľahká až stredne náročná
V prípade, že sa výlet nebude môcť konať, bude informácia o tom zverejnená najne-
skôr jeden deň pred termínom výletu na stránke http://www.cbba.sk/aktivity/xlogia-
-vysin a oznam bude odoslaný aj e mailom.
Verím, že sa výletu zúčastníme v hojnom počte a spoločne prežijeme príjemný zimný 
víkendový deň.

Braňo Lojko

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.

Pozvanie pre pracovníkov s deťmi
Pracovníkov s deťmi pozývame na 15. konferenciu pracovníkov s deťmi, ktorá sa 
uskutoční 21.–23. 4. 2017 v Bratislave. Témou Nalaďme sa na učenie – Práca so 
skupinou detí v duchovnej službe nás povedie lektorka Kristína Uhlíková. Bližšie in-
formácie a registrácia na www.uniadm.sk. Prihlásiť sa treba do 10. apríla 2017.

KONTAKT:  Dagmar Danelová, koordinátorka pre prácu s deťmi CB
 0903 967 411, dagmar.danelová@gmail.com
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Víkendovka pre rodiny
Chceli by sme Vás pozvať na prvú VÍKENDOVKU pre rodiny, ktorá bude v dňoch  
28. 4.–1. 5. 2017 v prekrásnom prostredí Horského hotela LOMY, Horná Ves, okr. 
Prievidza, čo je cca. 2 hod cesty od BA. 
Chceme stráviť spoločný čas, spoznať sa, byť spolu a budovať vzťahy. Budeme veľmi 
radi, keď sa víkendovky zúčastní čo najviac rodín. Cena pre dospelého je 61 EUR za 
pobyt v hlavnej budove. Dieťa do 12 rokov 43 EUR, dieťa do 6 rokov 40 EUR, dieťa do 
3 rokov bez nároku na posteľ a stravu je zadarmo. Ak sú jediným problémom finan-
cie, zriadili sme spolu s pomocou Zboru CB Cukrová sociálny fond, z ktorého vieme 
pomôcť keď treba. Zároveň prosíme všetkých, ktorí môžu finančne podporiť rodiny, 
aby svoju podporu poslali na číslo účtu SK1409000000000172397366, VS 201700, 
poznámka pre príjemcu „sociálny fond“.
Tešíme sa na spoločný čas!
Ak máte záujem o bližšie info, prihláste sa u Pala Boroša:  
0918 386 362, pavel.boros@gtsmail.sk.

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.
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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.

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
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Letný pobyt pre deti VeDeLePoCiBr
Celoslovenský letný pobyt CB pre deti od 6 do 12 rokov, známy aj pod značkou VeDe-
LePoCiBr, ktorý sa organizuje pravidelne každý druhý rok, sa toto leto uskutoční od 
29. 7. do 5. 8. 2017 v hoteli Studnička na Oravskej priehrade. Radi privítame všetky 
deti, ktoré chcú stráviť týždeň prázdnin v prírode v spoločnosti rovesníkov z celého 
Slovenska. Cena pobytu 95 €. Prihlášky a zálohu vo výške 40 € prosíme zaslať do  
15. 5. 2017.

Ak má niekto z dopelých záujem pripojiť sa do tímu, ktorý pripravuje a zabezpečuje 
program, nech sa prihlási u Dagmar Danelovej.

Bližšie informácie a možnosť registrácie budú k dispozícii na stránke www.uniadm.
sk alebo www.cb.sk.

KONTAK:  Dagmar Danelová, koordinátorka pre prácu s deťmi CB
  0903 967 411, dagmar.danelová@gmail.com

Ponuka Scripture Union Slovakia na leto pre deti a dorast
Pre tých, čo si už plánujú letné dovolenky, ponúkame termíny letných pobytov:
Detský Bible camp – Podvišňové, 22.–29. júl 2017
Teenaferský fit4life – Závažná Poruba, 6.–12. august 2017
Tí, ktorí sa ešte rozhodujú, kam dať svoje 2 %, môžu zvážiť podporu mladých dobro-
voľníkov v našej organizácii. Ďakujeme.
http://rozhodni.sk/institution/spolocenstvo-citatelov-biblie/

KONTAKT:  Natália Luptáková, www.scriptureunion.sk
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2 % z dane
2 % pre Betániu Bratislava
Veľmi pekne sa chceme poďakovať za vaše rozhodnutie darovať vaše 2 % zo zaplate-
nej dane Betánii na Partizánskej ulici. Pomôžete tým žiť a brať vážne ľudskú bolesť  
a podporíte snahu o poskytovaní profesionálnej pomoci. Nakoniec staroba či choroba 
sa dotkne každého z nás.
Ďakujeme.
Na vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zo zaplatenej dane je potrebné 
uviesť:
názov: Betánia Bratislava n. o.
IČO: 36077445
právnu forma: nezisková organizácia
sídlo: Partizánska 6, 811 03 Bratislava

Školy
Milí priatelia,
oslovujeme Vás s prosbou o podporu našej školy prostredníctvom asignácie 2 %  
z vami zaplatených daní. 
Cirkevnú základnú školu Narnia zriadenú Cirkvou bratskou navštevuje v tomto roku 
525 detí v Bratislave, ďalších 185 detí na pobočke Narnie v Pezinku. 
Príjem z 2 % je pre nás významnou čiastkou. Tak ako minulé roky, aj teraz by sme 
chceli použiť získané prostriedky na zveľadenie vzdelávacieho prostredia tried a celej 
školy. O použití prostriedkov prichádzajúcich od rodičov z oboch miest, z Bratislavy 
aj z Pezinka, bude rozhodovať správna rada školy. 
Vyhlásenia potrebné pre asignáciu 2 % resp. 3 % s predtlačenými údajmi o našej škole 
nájdete vo vestibule pri nástenke alebo si ho môžete stiahnuť z našej stránky www.
narnia.sk.
Ďakujeme za akúkoľvek Vašu podporu a záujem o rozvoj školy. Je to pre nás veľkým 
povzbudením. 

Roman Baranovič, 
riaditeľ Cirkevnej základnej školy Narnia
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Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa
Aj tento rok by sme Vás radi požiadali o 2 % Z DANE. Všetky informácie nájdete na 
www.bilgym.sk. Vaše 2 % z dane by sme chceli použiť na elimináciu echa v 4 jazyko-
vých učebniach, zakúpenie sound systémov a projektorov v učebniach, na výučbu 
biológie v exteriéri – vytvorenie jazierka a konečne na výmenu nehospodárnej vý-
menníkovej stanice tepla. Nové zariadenie nám umožní dosiahnuť úspory energie. 
Ušetrené financie môžeme použiť na vzdelávanie a mimoškolské aktivity.
Ďakujeme za Váš aktívny postoj a spoluprácu, veľmi si to vážime. 

Dušan Jaura,
riaditeľ Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa
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Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
Klub A4 v budove YMCA, Karpatská 2

5. 3. Vietor veje kam chce 13. 
Poznanie ako vzťah Daniel Pastirčák

12. 3. Malomocný stotníkov sluha Alica Rosová

19. 3. Vietor veje kam chce 14. 
Oslobodenie poslušnosťou Daniel Pastirčák

26. 3. „O čom sa takto idúcky rozprávate?“ Ján André

2. 4. Vietor veje kam chce 15. 
Vôľa k zmyslu Daniel Pastirčák
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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. 

Výročné členské zhromaždenie a voľba staršovstva
Dňa 19. 3. po nedeľných bohoslužbách bude v A4ke výročné členské zhromaždenie 
spojené s voľbou nového staršovstva Kaplnky. Prosíme všetkých členov Kaplnky, aby 
prišli a využili svoje volebné právo. Pozývame ale aj priateľov nečlenov, ktorých zau-
jíma život Kaplnky. 

Duchovné cvičenia 2017
V tomto roku chystáme duchovné cvičenia v tichu v týchto termínoch:
17.–20. 5. v Levoči
27. 8.–3. 9. v Levoči
11.–15. 10. v Levoči. 
Viesť ich bude Daniel Pastirčák. Základom duchovných cvičení je hlavne modlitba 
a rozjímanie na témy spojené so základmi našej viery a vzťahu k Pánu Bohu. Pobyt 
v tichu bez rozprávania sa vedie k vnútornému sústredeniu sa. Každý deň sú však 
spoločné bohoslužby a stretnutia, ktoré majú slúžiť ako podnet na ďalšiu meditáciu. 
Prihlášky budú včas zverejnené na bohoslužbách, prihlásiť sa možno aj u Alici Roso-
vej, alica.rosova@gmail.com alebo 0915 749 470. 
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Informácia zo zasadania staršovstva Kaplnky
16. 2. 2017 bolo už druhé tohoročné stretnutie tímu Kaplnky. Opäť sme s spolu s vo-
lebnou komisiou hovorili o postupe volieb a o zozname kandidátov do nášho nového 
staršovstva, ktorý vzišiel z návrhov členov a priateľov Kaplnky. Členovia volebnej ko-
misie oslovili navrhnutých potenciálnych kandidátov a na základe ich odpovedí vzni-
kol zoznam kandidátov, ktorý bude zverejnený podľa plánu 5. 3. na bohoslužbách. 
Dohodli sme ďaší postup príprav a spôsob informovania členov. Voľby prebehnú na 
výročnom členskom zhromaždení dňa 19. marca. 
Zhodnotili sme prípravu a priebeh bohoslužieb v A4ke. Miro a Matúš oslovia vlast-
níkov YMCA s našou nespokojnosťou s neporiadkom v priestoroch YMCA a pred ňou  
v nedeľné rána. Treba zlepšiť stav pánskych záchodov a chceli by sme zlepšiť aj osvet-
lenie tmavých miest cestou na bohoslužby.
Predebatovali sme aj naše nedostatky v sociálnej oblasti. Chceme osloviť niekoľko 
ľudí, aby prišli na staršovstvo a pomohli vytvoriť koncepciu práce v tejto oblasti. 
Privítame každého, kto by sa chcel zapojiť. 
Najbližšie stretnutie staršovstva bude 7. 3. 2017 o 18.00 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 aprílového čísla zasielajte do 27. 3. 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


