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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.

14. 5. Čím žiješ? Jozef Lupták 

21. 5. Čím žiješ? Marek Roháček 

28. 5. Čím žiješ? Richard Danel 

 
Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.

7. 5.

Cestovná mapa evanjelia 3.
Ohlasovanie evanjelia 

v samárskom prostredí 
Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou 

Vladimír Šimo 

14. 5. Žiť alebo zomrieť Daniel Pastirčák 

21. 5.
Cestovná mapa evanjelia 4. 

Evanjelium mení afričana, správcu 
pokladov etiópskej kráľovnej 

Marek Markuš

28. 5.
Cestovná mapa evanjelia 5.

Evanjelium mení farizeja Saula alebo 
Pavlovo stretnutie s Ježišom Kristom

Štefan Markuš 

4. 6. Letnice 
Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou Milan Mitana 
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Nedeľné večerné zhromaždenie o 18.00 hod.
Čo hovorí Božie Slovo do našich životov.

14. 5. Ivan Markuš 

21. 5. Jozef Uhlík 

28. 5. Slavoj Krupa

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

7. 5. Daniel 1. kapitola Štefan Markuš 

14. 5. Daniel 2. kapitola Ján Henžel

21. 5. Daniel 3. kapitola Jozef Ban

28. 5. História reformácie Martin Kríž

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

Integrované bohoslužby v Betánii Senec o 18.00 hod.
Kaplnka Domu Betánia Senec, Štefánikova 107

14. 5. Utíšenie búrky Janka Lehotská

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

7. 5. Ľubica Vráblová

14. 5. Milada a Jan Komrskovci

21. 5. Ivan Valenta

28. 5. Milica a Pavel Kailingovci

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 

Biblická hodina pre ženy
V máji budeme mať vzácneho hosťa – Carol Crom, ktorá nám porozpráva, čím žije  
v Colorado Springs, USA. Na stretnutie, ktoré bude v utorok 9. 5. 2017 o 18.00 hod., 
srdečne pozývame vás, ktoré ju poznáte, ale aj ženy, ktorým jej meno veľa nehovorí. 
Bude to dobrá príležitosť zoznámiť sa a dozvedieť sa zaujímavé informácie.
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.

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

do:RAST
Klub pre deti vo veku 11–15 rokov je 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
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Klub Slniečko
Stretnutia najmenších detí a ich mamičiek či oteckov alebo starých rodičov v Klube 
Slniečko každý štvrtok od 9.00 do 12.00 hod. Vítaní sú všetci, ktorí majú záujem  
o nové podnety pre svoje dieťa a o stretnutie s inými ľuďmi. 
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 s Erikom Balážom, filmárom 
a ochranárom. Naboso sa uskutoční vo štvrtok 11. 5. o 18.30 hod. v klube UNIK na 
Ferienčíkovej 5. Príďte naboso, ale nevyzujte sa z diskusie.

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.
V pondelky 1. a 8. mája spievanie NEBUDE

KONTAKT:  Dagmar Danelová, 0903 967 411, dagmar.danelova@gmail.com
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STARŠOVSTVO ZBORU
Zo stretnutia staršovstva zboru 
Novozvolené staršovstvo zboru (SZ) – v zložení Jozef Ban, Dagmar Danelová, Jozef 
Kerekréty, Ondrej Lupták, Marcel Markuš, Milan Mitana, Marek Roháček – sa stretlo 
za účasti administrátora zboru Jána Henžela na svojom prvom stretnutí v pondelok 
3. 4. 2017.
Na úvod boli aj za účasti odchádzajúcich starších Mileny Uhlíkovej a Vlada Mateja 
privítaní noví členovia SZ, odchádzajúci starší vyjadrili svoje prianie novému staršov-
stvu.
SZ zvolilo spomedzi seba podpredsedu – Jozefa Kerekrétyho, hospodára – Marcela 
Markuša a zapisovateľa – Ondreja Luptáka. 
Zaoberalo sa predloženými návrhmi na cirkevnú konferenciu, ktorá bude 27. 5. 2017, 
ku ktorým zaujalo stanovisko.
SZ sa zaoberalo ďalšími krokmi v súvislosti s hľadaním kazateľa pre náš zbor.
SZ si naplánovalo termíny stretnutí so záujemcami o krst a/alebo vstup do zboru ako 
aj termíny ďalších stretnutí SZ.
Zaoberalo sa tiež pravidelnou agendou – došlou poštou a predloženými podnetmi.
SZ prediskutovalo možnosti programu na Noc kostolov. 
SZ zobralo na vedomie žiadosť Kristíny Glevitzkej o pozastavenie členstva v zbore na 
určenú dobu.
SZ schválilo príspevok na pobyt seniorov v sume 400 eur.
SZ rozhodlo o vyhlásení zborového pôstu na Veľký piatok.
Plánované stretnutia staršovstva: 24. 4., 15. 5., 5. 6., 10. 6.
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Noc kostolov
Po dlhom hľadaní a premýšľaní sme nakoniec dospeli k rozhodnutiu pokračovať aj 
tento rok v zapojení nášho „kostola“ do Noci kostolov. Pozývame všetkých Vás, aby 
ste sa podľa potreby pripojili a podľa svojich možností pomohli organizátorom, ktorí 
sa podujali program pripraviť, a hlavne, aby ste pozvali svojich priateľov, susedov  
a známych.
„Keď sa prehnala piata zima, už som pomaly zabúdala rátať roky, ale nezabúdala som 
sa každý deň modliť za návrat domov,“ hovorí dnes 86-ročná Věra Sosnarová. Prežila 
19 rokov v stalinskom Gulagu (mala 14 rokov, keď ich s matkou a s mladšou sestrou  
v roku 1945 odviedli). 30 rokov o tom musela mlčať tak, že o tom nevedel ani jej 
manžel. Neskôr napísala knihu Krvavé jahody a dnes o tom hovorí na verejných fó-
rach. 
Pani Sosnarová bude hosťom Noci kostolov 9. 6. 2017 v zbore CB na Cukrovej 4. 

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri organizácii a zabezpečení Konferencie pracov-
níkov s deťmi, ktorá sa uskutočnila v našom zbore 21.–23. apríla 2017. Ďakujeme 
rodinám, ktoré prijali hostí do svojich domovov, ďakujeme za všetky koláče, ktoré ste 
nám v hojnej miere priniesli a pripravili tak chutné pohostenie pre našich hostí, ďa-
kujeme kuchárom, ktorí pripravili chutné jedlá, ďakujeme všetkým, ktorí pri príprave 
a podávaní jedál pomáhali, ďakujeme Ľubovi Melnovi za všetku pomoc, ďakujeme za 
kvetinovú výzdobu, ďakujeme študentom – dievčatám a chlapcom z Bilgymu, ktorí 
prispeli svojou dobrovoľníckou pomocou počas sobotňajšieho dňa, ďakujeme škole 
Narnia za poskytnutie priestorov na sobotňajšie vzdelávacie stretnutie a ďakujeme 
nášmu zboru za ochotu konferenciu hostiť. 

Zuzana Banová a Dagmar Danelová
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ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
 3. 5. Mária Šustrová  82
 6. 5.  Milota Číčelová  78
 7. 5.  Štefan Markuš  81
 21. 5. Miloš Matej   86
 26. 5.  Margita Ďurišková  88 
 27. 5.  Blahoslav Číčel  84 

Tí, čo sú zasadení v dome Hospodina, budú prekvitať na nádvoriach nášho Boha. 
Aj v šedinách prinesú plody, zostanú svieži a čerství, aby hlásali, že Hospodin je 
priamy, je mojou skalou, neprávosti v ňom niet.

Žalm 92:14 –16

Narodili sa
4. 4.  Sebastián Kadlčák, rodičom Liborovi a Zuzane rod.Bánovej 
21. 4.  Oliver Vladár, rodičom Miroslavovi a Kristíne rod. Andréovej

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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POZVÁNKY
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 utorka 16. do soboty  20. 
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 rozprávanaia sa vedie k vnútornímu 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 ubyto-
vania. 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
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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 Sloven-
ska. Cena pobytu pre deti je 95 €. Prihlášky a zálohu vo výške 40 € prosíme zaslať do  
15. 5. 2017.

Ak má niekto z dospelých 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.

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

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
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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

Ponuka Scripture Union Slovakia na leto pre deti a dorast
Ponúkame termíny letných pobytov:
Detský Bible camp – Podvišňové, 22.–29. júl 2017
Teenagerský Fit4life – Závažná Poruba, 6.–12. august 2017

KONTAKT:  Natália Luptáková, www.scriptureunion.sk

OZNAMY
Dočasne dáme k dispozícii záhradu v strede Lamača.

KONTAKT:  0903 764 744
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Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
Klub A4 v budove YMCA, Karpatská 2

7. 5. Vietor veje kam chce 18. 
Sme azda bohovia? Daniel Pastirčák

14. 5. Marta a Mária  Alica Rosová

21. 5. O prijímaní a dávaní Zuzana Mojžišová

28. 5. Vietor veje kam chce 19. 
Päť minút po dvanástej Daniel Pastirčák

4. 6. LETNICE
Cirkev a multikulturálny svet Daniel Pastirčák
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Duchovná obnova v tichu
Pozývame vás do Levoče na štvordňový pobyt v tichu od utorka 16. do soboty  20. 
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 

Letný pobyt 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. 

Letný pobyt Kaplnky v Záježovej
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
27. 3. 2017 sa stretol novozvolený tím Kaplnky v zložení Jano André, Jana Belišová, 
Miro Havelka, Daniel Laco, Attila Molnár, Daniel Pastirčák, Alica Rosová, Matúš Uh-
lík, a aktívna náhradníčka zvolená nadpolovičnou väčšinou hlasov Renáta Matejová. 
Porozprávali sme sa kto ako vidí svoju budúcu aktivitu v tíme a zvolili sme si pod-
predsedu – Daniel Laco; hospodára – Attila Molnár; hospodársku radu, ktorá podporí 
hospodára, v zložení – Ján André, Juraj Cenker, Attila Molnár a Miro Havelka; zapiso-
vateľa – Miro Havelka. Prvou úlohou hospodárskej rady bude nájsť nového revízora 
miesto Jana Andrého a navrhnúť zmeny vo vedení účtovníctva. Naša účtovníčka Jan-
ka Vrkočová by chcela preniesť túto prácu na nového človeka. Zároveň treba doriešiť 
pomoc v adninistratívnych prácach – sledovanie pošty, priama pomoc kazateľovi  
v tejto oblasti. 
Na základe priorít, ktoré vidíme v svojej aktivite pre Kaplnku sme si podelili koordi-
náciu aktivít Kaplnky takto:
Program pre deti, spolupráca s CB a ostatnými zbormi: Ján André
Hudba, spev, rozvoj pohostinnosti, podpora ľudí v núdzi: Janka Belišová
Služba vchod, príprava priestorov, oznamy: Miro Havelka
Cirkevné školy, vedenie tímu Kaplnky: Daniel Laco
Pastoračná a sociálna podpora: Renáta Matejová
Hospodárenie, podpora ľudí v núdzi (utečenci): Attila Molnár
Evidencia členov, duchovné cvičenia, oznamy, informačný list: Alica Rosová
Komunikácia (web, fb, twitter), zlepšovanie priestorov Kaplnky: Matúš Uhlík

Aby sme sa viac spoznali a mali čas porozprávať sa aj o dlhodobejších strategických 
plánoch, dohodli sme si stretnutie počas víkendu, tzv. teambuilding v máji. 
Jano André pozval pracovníkov s deťmi na májové stretnutie tímu.
Na júnové stretnutie pozveme ľudí na stretnutie o sociálnej práci v zbore. 
Matúš Uhlík prevedie ďalšie malé vylepšenia na webovej stránke a v jej prepojení na 
facebook. 
Nasledujúce stretnutie staršovstva bude 9. 5. 2017 o 18.00 na Cukrovej. 
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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 26. 5. 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 
Dagmar Danelová: 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


