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Toto veľkonočné obdobie chceme 
uviesť myšlienkami z úvodu knihy Toma 
Wrighta The day the revolution began 
(Deň, ktorým začala revolúcia).

„Mladík, ktorý si získal srdcia všet-
kých!“ Ak by v roku 33 n. l. vychádzali  
v Jeruzaleme noviny, určite by nemali ta-
kýto nápis na titulnej stránke. Žiaľ, keď 
Ježiš z Nazareta zomrel strašnou smrťou 
ukrižovaním rukami rímskych vojakov, 
nikto si nepomyslel, žeby bol hrdinom. 
Vtedy, keď urýchlene pochovali jeho telo 
do hrobu, nikto nepovedal, že jeho smrť 
bola veľkolepé víťazstvo, hrdinské muče-

níctvo. Hnutie, ktoré predstavovala akási 
čvarga jeho nasledovníkov, skončilo. Nič 
sa nezmenilo. Zas bol nejaký mladý vod-
ca brutálne zlikvidovaný. To bolo niečo, 
čo vtedajší Rím vedel robiť najlepšie. Veď 
rímsky cisár bol na tróne. Smrť, ako oby-
čajne, mala posledné slovo.

V tomto prípade však nie celkom. Keď 
sa Ježišovi nasledovníci pozreli na tie-
to udalosti spätne, prišli so šokujúcim, 
škandalóznym prehlásením, že jeho smr-
ťou sa začala revolúcia. V to dopoludnie 
sa stalo niečo, čo zmenilo svet. O šiestej 
hodine v ten temný piatkový večer sa 
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svet stal iným. Možno sa nám to bude 
zdať smiešne, ale toto vyhlásenie učení-
kov bolo pravdivé. Už či veríme v Ježiša 
alebo nie, či sympatizujeme s jeho hnu-
tím a jeho učením alebo nie, jeho ukrižo-
vanie bolo ústrednou udalosťou ľudskej 
histórie. Podobne ako vražda Iulia Cae-
sara pred 70 rokmi ukončila jednu éru 
ľudskej histórie, táto udalosť naštartova-
la novú éru ľudstva. A prví Ježišovi nasle-
dovníci videli za tým všetkým ešte omno-
ho viac. Nevideli za tým len akési hnutie 
v histórii ľudstva, ale celú históriu Boha 
a sveta. Pre učeníkov sa otvorilo nové  
a šokujúce okno, ktorým sa mohli dívať 
na to, čo znamená slovo „Boh“. Uverili, že 
touto udalosťou Boh zrazu a dramaticky 
začal operáciu, ktorú dávno starostlivo 
pripravoval – operáciu záchrany sveta. 
Učeníci spoznali, že v ten deň revolúcia 
začala. Neuverili len tomu, ze Ježiš bol 
vzkriesený. Pre nich nebolo vzkriesenie 
len udivujúcim začiatkom, bolo niečím, 
čo začalo už tri dni predtým. Vzkriesenie 
bolo prvým viditeľným znamením revo- 
lúcie, ktorá práve začala….

Bez tejto udalosti by jeho nasledovníci 
so smútkom a zahanbením konštatovali, 
ze Ježiš bol len ďalším mesiášom, ktorý 
zlyhal. No jeho vzkriesením to už nebo-
lo len šťastné ukončenie príbehu, bol to 
slávny začiatok. Najväčšia, najstrašnej-
šia a najtemnejšia mocnosť sveta, smrť, 
bola porazená. Nová, božia moc, odlišná 
od všetkých ostatných mocností začala 
vládnuť svetom. Ten Veľký Žalárnik bol 
porazený; teraz musí niekto otvoriť vä-

zenské dvere. Odpustenie hriechov bolo 
dokonalé, zlo bolo zbavené moci, niekto 
musí ísť a oznámiť omilostenie „hriešni-
kom“. A to musí byť vykonané v mene 
novej sily: mocou kríža, ktorá je presiak-
nutá duchom Vzkrieseného. V moci tr- 
piacej lásky. 

Už prví kresťania viedli zápas, ako 
tomu porozumieť a ako to robiť. A dnes 
je to naša úloha – práca, ktorú často 
nazývame „misia“. Ak Ježišovou smrťou  
a vzkriesením začala revolúcia, čo to 
znamená pre nás dnes, kde je v nej naše 
miesto? Tu začínajú všetky naše problé-
my… 

Toľko myšlienky Toma Wrighta. 

Nad týmito myšlienkami o Veľkej noci 
a dni Vzkriesenia chceme rozmýšľať. Nad 
tým, ako tejto radostnej zvesti, ktorú na-
zývame evanjeliom nanovo porozumieť  
a ako ju šíriť do nášho prostredia. Bude 
to ústrednou témou v cykle kázní, kto-
rý sme nazvali Cestovná mapa evanjelia. 
Nuž, poďme spolu „cestovať“ s evanje-
liom a znovu objavovať základné princí-
py, ako ho zvestovali prví učeníci svojmu 
okoliu a čo ono vykonalo s ľuďmi a kul-
túrou, v ktorej bolo zvestované. 
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SPOLOČNÉ STRETNUTIA 

Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.

9. 4. Čím žiješ? Milan Mitana 

16. 4. nebude 

23. 4. Čím žiješ? Milica Kailingová 

30. 4. Čím žiješ? Milota Slančíková 

 

Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.

2. 4. Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou Ján Henžel 

9. 4. Kvetná nedeľa Dalimil Staněk 

16. 4.
Veľkonočná nedeľa 

 Kde je moja nádej, tam je moja sloboda
Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou 

Dalibor Perašín 

23. 4. Cestovná mapa evanjelia 1. Jozef Ban

30. 4. Cestovná mapa evanjelia 2. Štefan Markuš

7. 5. Cestovná mapa evanjelia 3.
Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou Vladimír Šimo 
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Bohoslužby počas Veľkej noci

14. 4. Veľký piatok: Stúpať na svoju kalváriu
o 17.00 hod. Daniel Pastirčák 

15. 4. Biela sobota: Matka Alžbeta 
o 19.00 hod. Daniel Pastirčák

16. 4.

Veľkonočná nedeľa 
 Kde je moja nádej, tam je moja sloboda

Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou
o 10.00 hod. 

Dalibor Perašín 

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

2. 4. Kto má pravdu? Samaritáni? 
Židia? My? – Hospodin! Blahoslav Číčel

9. 4. Prečo farizeovia a zákonníci neuverili 
Pánovi Ježišovi! Blahoslav Číčel

16. 4. Ježiš žije a stretávame Ho. Blahoslav Číčel

23. 4. Marek Markuš 

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

2. 4. Duchovné charizmy 
ako svetonázorový problém Vladimír Šimo

9. 4. Hosana Synovi Dávidovmu! Peter Kozár

16. 4. Bohoslužba CB vo Sv. Jure sa počas Veľkej noci neuskutoční 
z dôvodu pobytu spoločenstva v Malenoviciach.

23. 4. Medzi vzkriesením a nanebovstúpením. Milan Mitana

30. 4. Daniel 1. kapitola Monika Mitanová 

KONTAKT: Milan Mitana, 0903 776 563, mmitana83@gmail.com 
Aktuálne informácie a nahrávky kázní sú na: www.cbsvatyjur.sk

Nedeľné duchovné stíšenia v Betánii o 10.00 hod.
Betánia Bratislava, Partizánska 6

2. 4. Slávka Timčáková

9. 4. Blaženka Betková a Kamila Zajíčková

10. 4. Veľkonočná kaplnka s VP – p. farárka Anna Polcková o 16.00 hod.

16. 4. Ivan Lukáč o 11.00 hod. s Večerou Pánovou

23. 4. Milena a Jozef Uhlíkovci

30. 4. Táňa Lacová

V prípade, že sa z nejakej príčiny nemôžete v danú nedeľu dostaviť a nie je už mož- 
nosť zabezpečiť službu náhradníkom, prosíme, aby ste Vašu neúčasť oznámili služ-
bukonajúcej sestre v Betánii na č. tel. 0903 446 401 v nedeľu ráno, aby mohla 
organizačne zabezpečiť náhradný program. Ak má niekto záujem zapojiť sa do tejto 
dobrovoľníckej služby, je vítaný! Ďakujeme.

KONTAKT: Božena Číčelová, 0903 916 867, 02/5296 3940 
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Integrované bohoslužby v Betánii Senec o 18.00 hod.
Kaplnka Domu Betánia Senec, Štefánikova 107

2. 4. Slávnostný vjazd Pána Ježiša 
do Jeruzalema David Kudroč

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 4. 4. 2017 o 18.00 hod.  
Téma: Dobrý Pastier podľa textu z Jána 10:1–42.
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. 
Na veľkonočnú nedeľu 16. 4. besiedka NEBUDE

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. 
V máji bude mať do:RAST spoločnú víkendovku 5.– 8. 5. v Liptovskej Porúbke.
Viac informácii na http://bit.ly/2mThQHP, kde sa prosím aj prihláste.

KONTAKT:  Matúš Lupták, 0949 828 102, 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 rovesníkmi. Obsahom stretnutí je detský program s pesničkami, riekankami, 
biblickými príbehmi a tvorivými dielňami. Slniečko a Ježko Ferko sa tešia na deti vo 
štvrtky od 9.00 do 12.00 hod. 
V apríli bude Klub Slniečko iba 6. 4. a 27. 4. 
(Vo štvrtky 13. 4. a 20. 4. mimoriadne NEBUDE.) 
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 Ľudmilou Kolesárovou  
z Dobrého Anjela. Naboso sa uskutoční vo štvrtok 27. 4. o 18.30 hod. v klube UNIK 
na Ferienčíkovej 5. Príďte naboso, ale nevyzujte sa z diskusie. 
Premietanie filmu 
Filmový večer sa uskutoční 6. 4. so začiatkom o 18.00 hod. na Cukrovej 4 na  
1. poschodí.
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.
Na veľkonočný pondelok 17. 4. spievanie NEBUDE

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

Popoludnie pre seniorov
Pozývame všetkých seniorov na predveľkonočné stretnutie pri duchovných piesňach 
a slove „Predohra Veľkej noci“ v sobotu 1. apríla 2017 o 15.00 hod. v jedálni na 
Cukrovej.
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Obed pre rodiny
Radi by sme vás pozvali na ďalší Obed pre rodiny a manželské páry, ktorý sa usku-
toční v nedeľu 9. 4. 2017 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 za-
oberať vybranými aspektami duchovného vývoja detí od narodenia až po dosiahnutie 
dospelosti. 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 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 doras-
tencami a mládežou. Pravidelne prednáša na rôznych fórach, učí pastoráciu na ETS  
v Prahe a baptistickej škole Dorkas. Pôsobí aj ako poradca v kresťanskej psychologic-
kej poradni Enganim. Ženatý s manželkou Lenkou.
Stretnutie je určené rodičom, pracovníkom v zbore a všetkým, ktorých tato 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
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STARŠOVSTVO ZBORU
Zo stretnutia staršovstva zboru 
SZ sa stretlo v marci 13. 3. v tejto zostave poslednýkrát. Uvedomili sme si vďačnosť 
za uplynulé obdobie, za to, čo sme mohli prežiť, čomu sme sa mohli naučiť, aj za 
to, že nás Pán Boh previedol rôznymi, aj ťažkými skúškami. Prosili sme o vernosť  
v našom ďalšom živote a službe, či to bude vo vedení zboru alebo v iných oblastiach. 
Modlili sme sa tiež za voľby nového staršovstva a múdrosť pre tých, ktorých zborové 
spoločenstvo vyberie pre budúce obdobie. 
Venovali sme sa príprave výročného členského zhromaždenia, ktoré bude v nedeľu 
26. 3. 2017. 
Hospodár Jozef Kerekréty predložil správu o hospodárení v zbore za uplynulý rok  
a tiež plán investícií na nasledujúce roky 2017–2021 podľa závažnosti a akútnosti  
a stanovili sme týmto investíciám priority. Oba materiály budú predložené na schvá-
lenie členskému zhromaždeniu. 
Schválili sme odmenu pre Mariku Nagyovú, ktorá prevzala účtovníctvo a spracovala 
účtovnú závierku. 
Zaoberali sme sa opäť dôležitou témou, hľadaním nového kazateľa.
Zadelili sme služby a vedenie bohoslužieb na najbližšie obdobie. 
Venovali sme sa tiež práci na stanici v Sv. Jure.
Milan Mitana nás informoval o začiatku stretávaní skupín pripravujúcich sa na krst  
a členstvo v Bratislave aj vo Svätom Jure. Obe skupiny bude viesť práve Milan. 
Staršovstvo zobralo na vedomie žiadosť o preloženie členstva Daniela Vysokého do 
CB Kaplnka. 
SZ berie na vedomie žiadosť Márie Šoltésovej o pozastavenie členstva z dôvodu dlho-
dobej neprítomnosti.
SZ berie na vedomie žiadosť Jána Polohu o pozastavenie členstva z dôvodu dlhodo-
bej neprítomnosti.
Novozvolené staršovstvo sa stretne s odchádzajúcim staršovstvom na prvom stretnu-
tí v pondelok 3. 4. 2017. 
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ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
  3. 4. Milena Betinová   87 
  9. 4.  Ester Halžová    60 
 12. 4.  Jozef Ban    60 
 15. 4.  Ľudmila Rosenbergerová  80 
 15. 4.  Marta Slováková   80 
 19. 4.  Eulália Mihelová   77 
Tí, čo sa spoliehajú na Hospodina, sú ako vrch Sion: nepohne sa, trvá naveky. Ako 
sú vrchy vôkol Jeruzalema, tak je Hospodin vôkol svojho ľudu odteraz až naveky. 

Žalm 125:1–2

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
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 nájdete 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

CZŠ Narnia – pozvánka na Festival vzdelávania
Milí rodičia, starí rodičia, kamaráti, určite ste zvedaví, čo Vaše deti v škole robia, 
tvoria, zažívajú. Využite jedinečnú príležitosť si počas Festivalu vzdelávania pozrieť  
a zažiť čo naši študenti tento školský rok vyrobili na hodinách techniky, fyziky, výtvar-
nej výchovy, hudobnej, slovenčiny a iných.

Festival sa uskutoční v priestore vestibulu, galérie a tried na prvom stupni v týždni od 
15. 5. do 19. 5. Pri príležitosti festivalu sa v stredu 17. 5. o 17.00 hod. uskutoční aj 
hudobný koncert v Malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, na ktorom ste 
srdečne vítaní. Veríme, že sa Vám tvorba našich – Vašich detí bude páčiť.

Duchovná obnova v tichu
Pozývame vás do Levoče na štvordňový pobyt v tichu od stredy 17. do nedele 25. 
mája 2017. Stretnutie bude viesť 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. 
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Bývať budeme v exercičnom dome na Mariánskej hore v Levoči. Je tam prekrásne 
prostredie s možnosťou vychádzok do lesa hneď z miesta ubytovania. 
Prihlásiť sa môžete u Alice Rosovej: alica.rosova@gmail.com, 0915 749 470. 
Pozvánka s prihláškou bude aj na nástenke vo vestibule na Cukrovej 4 a v kaviarni  
v Kaplnke počas bohoslužieb. 
Ďalšie termíny duchovných cvičení v tomto roku: 

27. 8.–3. 9. v Levoči
11.–15. 10. v Levoči

Ponuka letných táborov Detskej misie – pre deti a dorast
Športový tábor pre deti od 9 do 12 rokov
Miesto: Stredisko Detskej misie PRAMEŇ v Častej-Píle
Termín: 8.–15. 7. 2017, cena: 125,– EUR

Tábory pre deti od 7 do 11 rokov:
Miesto: Stredisko Detskej misie PRAMEŇ v Častej-Píle
Termíny: 
15.–22. 7.2017, cena: 120,– EUR
22.–29. 7. 2017, cena: 120,– EUR
12.–19. 8. 2017, cena: 120,– EUR

Tábor pre deti od 7 do 11 rokov
Miesto: Rekreačné zariadenie školy v prírode v Tatranskej Lomnici
Termín: 5.–12. 8. 2017, cena 120,- EUR

Tábor pre mladší dorast od 12 do 15 rokov
Miesto: Stredisko Detskej misie PRAMEŇ v Častej-Píle
Termín: 5.–12. 8. 2017, cena: 125,- EUR
Miesto: Horská chata Rázdiel
Termín: 16.–23. 7. 2017, cena: 115,- EUR

Tábor pre starší dorast od 16 do 18 rokov
Miesto: Stredisko Detskej misie PRAMEŇ v Častej-Píle
Termín: 29.7.–5. 8. 2017, cena: 125,- EUR

 Viac informácií aj prihláškový formulár na webovej stránke: www.detskamisia.sk
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OZNAMY, PROSBY
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. 
Prosíme Vás, aby ste Vašu ochotu nahlásili Zuzane Banovej alebo do kancelárie zbo-
ru. Vopred ďakujeme!

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

Misia v Tanzánii s Wycliffeovými prekladateľmi Biblie
Volám sa Roman Mészároš, som zo zboru CB v Leviciach a pracujem v organizácii 
Wycliffeových prekladateľov Biblie. Naším cieľom je, aby každý človek na svete mal 
prístup k Božiemu Slovu vo svojom jazyku. Táto práca však nie je len samotným 
prekladom Biblie; na to, aby sme vôbec mohli začať preklad, je pre mnoho komunít 
potrebné analyzovať ich jazyk, pochopiť princípy ich gramatiky a navrhnúť pre daný 
jazyk písmo, ktoré bude zohľadňovať jeho špecifiká. Týmto sa však táto práca nekon-
čí, keďže preložiť Písmo do materinského jazyka by bolo zbytočné, pokiaľ by tento 
preklad daná komunita nepoužívala. Zároveň teda vytvárame audio-Biblie, pracujeme 
na školských osnovách pre miestne jazyky a hľadáme spôsoby, ako prekonávať pre-
kážky v šírení Božieho Slova.
V auguste 2015 som odišiel na 9 mesiacov do Tanzánie ako IT podpora pre prekla-
dateľov Biblie. Bol to čas, keď som na jednej strane mohol vidieť prácu Wycliffeových 
prekladateľov a na strane druhej tiež priložiť ruku k dielu, teraz už priamo v teréne. 
Počas tohto času som mohol zároveň prehodnocovať, na čo ma Pán Boh počas mno-
hých rokov pripravoval. Práve v prekladateľskej práci vidím odpoveď na svoje obdaro-
vanie, na tie talenty, ktoré mi boli zverené.
Mojím ďalším krokom bolo absolvovanie prekladateľského kurzu a v súčasnosti sa 
pripravujem na návrat do Tanzánie, kde môžem teraz už slúžiť ako prekladateľ Biblie. 
A toto nie je len moja príležitosť slúžiť, ale je to príležitosť, ako môžeme spolu, ako 
cirkev slúžiť našim bratom a sestrám, ktorí ešte nepočuli Božie slovo vo svojej reči. 
A tak vás pozývam, aby ste sa spolu so mnou zapojili do tejto misie ako moji mod-
litební a finanční partneri. Ďalšou možnosťou je zapojiť sa do tejto služby priamo 
na misijnom poli. Ak vás Pán Boh povoláva zapojiť sa do tejto služby akýmkoľvek  
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z týchto spôsobov, môžete ma kontaktovať. Ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadne 
tejto služby môžete mi napísať, rád vám ich zodpoviem. Raz za 3 mesiace posielam 
list, kde píšem o tom, čo ma čaká, o rôznych aspektoch spojených s misiou prekladu 
Biblie ako aj o mojom bežnom živote v teréne. Ak by ste mali záujem dostávať e-mail 
s týmito informáciami alebo dostávať tieto novinky v tlačenej podobe, tiež ma, pro-
sím, kontaktujte e-mailom.
Informácia pre finančných podporovateľov:
IBAN: SK10 3100 0000 0044 4000 6607 (SBERBANK)
SK84 8330 0000 0026 0071 1171 (FIO)
variabilný symbol: 203

Roman Mészároš 
roman_meszaros@wycliffe.sk

Prenájom
Mladý muž zo zboru CB Michalovce, ktorý začína pracovať v Bratislave od 20. apríla  
t. r. hľadá ubytovanie. Ak môžete pomôcť, napíšte alebo zavolajte prosím na kance-
láriu zboru: cbba@cbba.sk, 0915 756 270.

Ďakujeme za ochotu.  
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Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
Klub A4 v budove YMCA, Karpatská 2

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

9. 4. O dávaní  Zuzana Mojžišová

23. 4. Vietor veje kam chce 16. 
Iba slepí vidia Daniel Pastirčák

30. 4. Vietor veje kam chce 17. 
Pastier je pastvinou Daniel Pastirčák

7. 5. Vietor veje kam chce 18. 
Ja a Otec sme jedno Daniel Pastirčák

Bohoslužby počas Veľkej noci

14. 4. Veľký piatok: Stúpať na svoju kalváriu
o 17.00 hod. (CB Cukrová 4) Daniel Pastirčák 

15. 4. Biela sobota: Matka Alžbeta 
o 19.00 hod. (CB Cukrová 4) Daniel Pastirčák

16. 4.
Veľkonočná nedeľa 

 Kto si chce zachovať život, stratí ho
o 10.00 hod. (Klub A4) 

Daniel Pastirčák 

 

Informačnýlist
apríl 2017

Z b o r  C i r k v i  b r a t s k e j  K A P L N K A  •  K a r p a t s k á  2  •  B r a t i s l a v a
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Výročné členské zhromaždenie a voľba staršovstva
Dňa 19. 3. 2017 bolo výročné členské zhromaždenie spojené s voľbou nového star-
šovstva Kaplnky. Zvolili sme si nové staršovstvo v zložení: Ján André, Jana Belišová, 
Miroslav Havelka, Daniel Laco, Attila Molnár, Alica Rosová, Matúš Uhlík. Náhradníčka 
zvolená nadpolovičnou väčšinou hlasov: Renáta Matejová. 

Duchovná obnova v tichu
Pozývame vás do Levoče na štvordňový pobyt v tichu od stredy 17. do nedele 25. 
mája 2017. Stretnutie bude viesť 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. Bývať budeme v exercičnom dome na Mariánskej hore v Levoči. Je 
tam prekrásne prostredie s možnosťou vychádzok do lesa hneď z miesta ubytovania. 
Prihlásiť sa môžete u Alice Rosovej: alica.rosova@gmail.com, 0915 749 470. Pozván-
ka s prihláškou bude aj na nástenke vo vestibule na Cukrovej 4 a v kaviarni v Kaplnke 
počas bohoslužieb. 
Ďalšie termíny duchovných cvičení v tomto roku: 
27. 8.–3. 9. v Levoči 
11.–15. 10. v Levoči 

LETNÉ POBYTY D3
Od utorka večere 25. do soboty obeda 27. júla bude letný pobyt pre jednotlivcov  
i rodiny v hoteli Vršatec neďaleko Ilavy (160 km od Bratislavy). Programom bude 
sprevádzať Pavel Hošek, pripojí sa aj Daniel Pastirčák a ďalší. 
Ak máte záujem o bližšie informácie, napíšte Mirke Lacovej na letny.pobyt@d3.sk. 

Záježová
Od 2. 8. – 6. 8. bude opäť tradičné stretnutie v Záježovej na tému Samota a komunita 
Slova. Motto: „Ak zostanete v mojom slove ste moji učeníci. Poznáte pravdu a pravda 
vás vyslobodí.“ 
Kontakt:  Daniel Pastirčák, daniel.pastircak@cbkaplnka.sk
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Informácia zo zasadania staršovstva Kaplnky
7. 3. 2017 sa stretol tím Kaplnky. Telefonicky sme s Janou Moravčíkovou hovorili  
o príprave volieb do nášho nového staršovstva, ktorý vzišiel z návrhov členov a pria-
teľov Kaplnky. Pripravili sme podklady pre nadchádzajúce výročné členské zhromaž-
denie. 
Zhodnotili sme priebeh bohoslužieb v A4ke. Zhodnotili sme priebeh klubu o skupi-
nách. Chceli by sme oživiť fungovanie skupín osobného duchovného rozvoja a priví-
tame aj iniciatívu jednotlivcov. Zároveň Daniel Pastirčák navrhol venovať tejto téme aj 
letný pobyt v Záježovej. Skupiny i jednotlivci môžu ako inšpiráciu použiť výber textov 
na meditáciu na každý týždeň, ktoré pripravuje spolu s poznámkami Daniel Pastirčák 
tak, aby naväzovali na témy bohoslužieb. Nájsť ich možno na našom webe na http://
www.cbkaplnka.sk/sk/O-Kaplnke/k-premyslaniu-a-meditacii.html. 
Dohodli sme sa, že budeme prednostne pripravovať kluby Kaplnky mimo novomesač-
ných bohoslužieb, aby kluby začínali skôr. Matúš Uhlík sľúbil sprostredkovane osloviť 
Petra Jašeka a pozvať ho do Kaplnky. (Pán Jašek pozvanie prijal, mal by prísť v apríli.) 
Dohodli sme sa kto pôjde na ďalšie stretnutie s predstaviteľmi YMCA ohľadne zlepše-
nia našich priestorov pre bohoslužbu.
Odporučili sme novému tímu Kaplnky, aby vytvorilo koncepciu sociálnej práce v spo-
lupráci s viacerými ľuďmi, ktorí majú skúsenosti a predpoklady. Treba ich pozvať na 
stretnutie tímu. 
Prvé stretnutie nového staršovstva bude 29. 3. 2017 o 18.00 hod. 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 majového čísla zasielajte do 24. 4. 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


