
1

Informačnýlist
jún 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.

11. 6. Čím žiješ? Juraj Institoris 

18. 6. Čím žiješ? Igor André 

25. 6. Čím žiješ? Adam Markuš 

 
Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.

4. 6.

LETNICE 
Oheň Božej prítomnosti v spoločenstve

Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou
Slávnosť prijímania nových členov do zboru 

Milan Mitana 

11. 6. Jedna duša, jedna myseľ Daniel Pastirčák 

18. 6.
Cestovná mapa evanjelia 6. 

Barnabášova služba povzbudzovania 
v živote prvých kresťanských spoločenstiev 

Mike Edsall 

25. 6.

Cestovná mapa evanjelia 7.
Keď lekcie zhora prichádzajú zdola. Cesta 
evanjelia k dôstojníkovi rímskej armády. 

Záver školského roku

Jozef Kerekréty 

2. 7. Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou Ján Henžel 
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Nedeľné večerné zhromaždenie o 18.00 hod.
Čo hovorí Božie Slovo do našich životov.

11. 6. Jan Komrska 

18. 6. David Kudroč 

25. 6. Ivan Markuš

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

4. 6. LETNICE Ján Henžel 

11. 6. Misia medzi Indiánmi Roman Hawran Lacho

18. 6.
Vidieť inak – reformačná teológia kríža
ZMENA: Bohoslužba začína výnimočne 

o 11.00 hod.
Michal Koreň

25. 6. Oheň Božej prítomnosti v spoločenstve Milan Mitana 

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

18. 6.  Nasýtenie 5000 Slavoj Krupa

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

4. 6. Ivan Lukáč s prislúžením VP

11. 6. Slávka Timčáková

18. 6. Táňa a Miroslav Smolinskí

25. 6. Milena a Jozef Uhlíkovci

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 utorok 6. 6. 2017 sa o 18.00 hod. stretneme poslednýkrát pred prázdninami. 
Téma: Vzkriesenie Lazara podľa textu z Jána 11:1–54.
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. 
Stretnutia pokračujú až do konca júna.

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 sú v piatok od 17.00 hod. na Cukrovej 4. 
9. 6. dorast nebude, nakoľko je Noc kostolov.
16. 6. v piatok dorast nebude – v sobotu pôjdeme na spoločný rozlúčkový výlet do 
Karpát.

KONTAKT:  Matúš Lupták, 0949 828 102, metjush@gmail.com

Mráčiky
Mráčiky sú detský spevácky zbor, prípravka do Kvapôčiek, pre deti druhého a tretieho 
ročníka ZŠ.
Ak máte záujem prihlásiť svoje dieťa na školský rok 2017/2018 do Mráčikov, dajte 
nám vedieť do 17. 9. 2017. 
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
Bližšie informácie: www.mraciky.cbba.sk.

KONTAKT: Ester Ďurišková, 0905 413 086 
 mraciky@cbba.sk, spevokolmraciky@gmail.com
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Kvapôčky
Prosíme rodičov Kvapôčiek a budúcich Kvapôčiek, aby sa v nedeľu 4. 6. po zhro-
maždení (cca o 11.30 hod.) zhromaždili v malej sále na koncoročnom stretnutí  
s teamom. Hlavnou témou bude zhodnotenie nášho školského roka a informácie  
k letnému pobytu. Bližšie informácie na stránke www.kvapocky.cbba.sk

KONTAKT:  Michal Ferák, kvapocky@cbba.sk

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
Posledné stretnutie pred prázdninami bude vo štvrtok 22. 6. 2017

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

Stretnutia mladých
V júni nie sú.

KONTAKT:  Peter Popluhár, 76peterpan@gmail.com, mladi.cbba@gmail.com

Domáca biblická skupina pre mladých ľudí
Stretávame sa každý utorok o 19.00 hod. na Štetinovej 5 (ženská skupina) a Ler-
montovovej 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. až do konca júna 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



Informačný list Jún 2017

6

STARŠOVSTVO ZBORU
Zo stretnutia staršovstva zboru 
Staršovstvo zboru (SZ) sa stretlo na svojom pravidelním rokovaní 15. 5. 2017
Zaoberali sme sa zhodnotením bohoslužieb a stretnutí za uplynulé obdobie.
Premýšľali sme nad témami, ktorými sa chceme zaoberať v tomto volebnom období.
Stretli sme sa so záujemcami o členstvo v zbore v Bratislave aj na stanici Sv. Jur.
Zaoberali sme sa prípravou zborových akcií – zborový obed na Letnice, Noc kostolov, 
slávnosť 40. výročia posviacky modlitebne v septembri.
Zaoberali sme sa ďalšími krokmi v otázke hľadania kazateľov.
Prebrali sme pravidelnú agendu – služby, pošta, úlohy.
V rôznom sme sa zaoberali otázkou vikariátu Milana Mitanu, ktorý uvažuje o vstupe 
do tejto služby a prípravou bohoslužieb na záver školského roka.
SZ súhlasí s prijatím Ráchel Grexovej (aj obnova krstného sľubu), Hany Juríkovej, 
Daniela Machajdíka, Hany Bujňákovej (aj krst), Adriany Dobovej, Pavly Tichej a Mira 
Tichého za členov zboru. 
SZ odporúča Milana Mitanu na vikariát.
Temíny ďalších stretnutí: 5. 6., 10. 6. – celodenné, 3. 7.

Dagmar Danelová
 

ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
7. 6.  Emil Komárik   77 
16. 6.  Drahomíra Markušová  80 
23. 6.  Milena Uhlíková  65 
Moje útočisko a moja pevnosť je môj Boh, v ktorého dúfam.

Žalm 91:2
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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
Letnice – zborový obed a popoludnie
Srdečne vás všetkých pozývame na spoločný obed s popoludňajším programom  
v nedeľu 4. 6. 2017 na Cukrovej. Bude to príležitosť neformálne sa porozprávať  
a lepšie sa spoznať, ale zároveň aj stráviť čas pri spoločných piesňach a modlitbách 
za náš zbor. Chceme, aby aj naše deti boli súčasťou spoločných piesní a časti progra-
mu, neskôr budú mať na 2. poschodí vlastné aktivity.
Troma krátkymi zamysleniami o zaujímavých súčastiach starozmluvného chrámu:  
svietniku, umývadle a oltári, nás bude viesť Dávid Kudroč. 
V prípade dobrého počasia môžeme poobedie zakončiť prechádzkou v Medickej zá-
hrade.
Obed pre všetkých bude zabezpečený, začneme po zhromaždení o 11:30 hod.  
s predpokladaným koncom o 14:30 hod.
Ak môžete, doneste prosím koláče alebo ovocie. 
Tešíme sa na spoločne strávený čas.

Palo Boroš, Marcel Markuš, Dávid Kudroč, Lukáš Uhlík

Noc kostolov
V piatok 9. 6. 2017 sa opäť pripojíme k projektu Noci kostolov (www.nockostolov.sk)
Tému sme tentoraz nazvali Krvavé jahody – podľa názvu knihy, ktorá hovorí o živote 
pani Věry Sosnarovej. Chceme sa zamýšľať nad tým, ako nám vedomie zmyslu a au-
tentická viera dávajú silu prekonávať zlé časy.
Priestory nášho kostola na Cukrovej 4 budú otvorené od 18.00 do 23.00 hod.
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Program bude od 19.00 do 21.30 hod. nasledovne:
19.00 – Dve totality na mojej ulici. Úvod o kontexte doby, z ktorej prichádzame  
a do ktorej kráčame.
19.15 – Krvavé jahody. Výpoveď 86-ročnej pani Věry Sosnarovej, ktorá prežila 19 
rokov ponižovania a teroru v sovietskom GULAGu – príbeh o viere, o negeneralizova-
ní viny a o odpustení...
20.30 – Reflexie. Čo na to publicistka Soňa Gyarfášová. Ako to vníma človek  
z Cukrovej Milan Číčel. Čo počul teológ Miroslav Kocúr. A napokon, čo počul každý 
zo zúčastnených – meditácia s hudobným sprievodom Ivana Šillera.
(Poznámka: Program nie je zameraný na deti, je viac stavaný pre poslucháčov od 15 
rokov.)
Počas celého večera od 18.00 do 23.00 hod. bude priestor na rozhovory pri občer-
stvení.
Bližšie informácie nájdete na plagáte a pozvánkach vo vestibule alebo na webstránk-
ke zboru www.cbba.sk
Pozvite svojich známych, priateľov, susedov...
Prídite sa rozprávať s tými, ktorí budú u nás možno prvý raz.
 V tejto súvislosti máme 2 prosby:
– hľadáme ochotných ľudí, ktorí pomôžu s prípravou občerstvenia v čase medzi  
16.00 – 23.00 hod. Prihláste sa prosím mailom alebo telefonicky v kancelárii zboru: 
cbba@cbba.sk, 0915 756 270,
– budeme vďační, keď prispejete koláčmi – sladkými či slanými, jednohubkami ale-
bo čímkoľvek dobrým, aby sme mohli návštevníkov pohostiť. Doneste to prosím na 
Cukrovú v piatok 9. 6. odpoludnia/večer.
Letnice sú príležitosťou pre rozvíjanie vzťahov v rámci zboru.
Noc kostolov je príležitosťou pozvať a rozprávať sa s tými, ktorí do nášho kostola 
nechodia často alebo prídu po prvý raz...

Za organizátorov Dagmar Danelová
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Piknik
Milí priatelia, pozývame všetkých – mladých, mladé rodiny, rodiny s deťmi, rodičov, 
starých rodičov na piknik v Sade J. Kráľa, ktorý sa uskutoční v nedeľu 25. 6. 2017 
hneď po doobedňajšom zhromaždení. Stretneme sa o 12:00 hod. pri veži v Sade  
J. Kráľa. 
Prineste si deku na sedenie, športové veci, hry, jedlo, pitie a vhodné oblečenie.
Chceme spolu stráviť čas pri rozhovoroch, hrách, spoločných aktivitách s deťmi.
Tešíme sa na Vás!

Tím Obedov pre rodiny

Pozvanie pre dobrovoľníkov – tlmočenie
Milí bratia a sestry, v lete v termíne 22. 7. – 1. 8. 2017 nás navštívi skupina Švaj-
čiarov, ktorí misijne poslúžia na viacerých miestach Slovenska – Banská Bystrica, 
Kráľova Lehota, Hlinné, Hermanovce, Poprad ai. Hľadáme dobrovoľníka, ktorý by bol 
ochotný tento čas alebo aspoň časť pobytu stráviť s nimi a pomôcť s prekladom  
z angličtiny alebo z nemčiny do slovenčiny. 
Prosíme záujemcov, aby sa do 15. júna prihlásili na adresu: 
Peter Prištiak, EMO (Evanjelizačno – misijný odbor), 0915 937 233,  
peter.pristiak@cb.sk 

OZNAMY
Straty a nálezy na Cukrovej
V priebehu mesiaca júna budú od 11. 6. vo vestibule pod oknami vyložené veci, ktoré 
sme v uplynulom období v budove našli a nikto si ich dosiaľ nevyzdvihol. 
Prosíme vás všetkých, aby ste sa pozreli, či nenájdete niečo, čo patrí vám alebo vašim 
deťom.
Nevyzdvihnuté veci v júli poskytneme darom zariadeniam sociálnych služieb alebo 
ich zlikvidujeme.

Kancelária zboru 
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Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
Klub A4 v budove YMCA, Karpatská 2

4. 6.
LETNICE

Cirkev a multikultúrny svet
Slávnosť krstu a prijímania členov 

Daniel Pastirčák

11. 6. Syn Dávidov, zmiluj sa nad synom Timaia  Ján André

18. 6. Vietor veje kam chce 20. 
Za Boha a za národ Daniel Pastirčák

25. 6. Optimisti, rojkovia a kresťanská nádej Miroslov Kocúr

2. 7. Vietor veje kam chce 21.
Svadobné pomazanie k pohrebu Daniel Pastirčák
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Mimoriadne členské zhromaždenie Kaplnky
Na členskom zhromaždení dňa 19. 3. 2017 sme si zvolili nové staršovstvo a v ňom 
ako nového člena Jána Andrého. Jano bol dovtedy naším revízorom spolu s Mirkou 
Rusnokovou. Keďže súbeh týchto funkcií nie je možný, hľadali sme nového revízora. 
Janka Vrkočová súhlasila, že by túto úlohu pre Kaplnku prijala. Revízorov však po-
trebujeme riadne zvoliť na členskom zhromaždení. Preto pozývame všetkých členov 
Kaplnky na mimoriadne členské zhromaždenie dňa 4. 6. po bohoslužbe v A4-ke. Jeho 
jediným bodom bude voľba revízoriek zboru. Prosíme, príďte v hojnom počte. 

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:  Peter Maták, 0949 227 184, peter.matak@gmail.com

Informácia zo zasadania staršovstva Kaplnky
9. 5. 2017 sa stretol tím Kaplnky v plnom počte. Prišli aj zástupcovia tímu pripravu- 
júceho detský program Zuzana André, Jana Moravčíková a Daniel Vysoký. Rozprá-
vali sme sa o koncepcii programu pre deti, o zmenách, ktoré sa udiali za ostatný 
čas. K Jane Camara, Mirovi Kocúrovi a Janke Moravčíkovej pribudli (resp. opäť sa 
vrátili) Zuzka André, Martina Kolesárová, Jana Michalová, Daniel Vysoký a ako vzác-
na pomocníčka Simonka Lacová. Progam sa snažia štruktúrovať, pekne používajú 
plánovaciu tabuľku, kde si aj odovzdávajú postrehy k priebehu detskej časti nedeľ-
ného programu nazývaného Zvonček. Chceli by však viac zapojiť rodičov, lepšie sa 
s nimi zoznámiť a lepšie komunikovať. Pre ten účel chystajú dotazník, v ktorom by 
oslovili rodičov, zistili ich názory, ujasnili si dôvody, prečo chodia deti tak nárazovo 
a nepravidelne. Očakávajú – spolu s diskusiou – ujasnenie si ďalšieho programu, 
celkovej dlhodobejšej stratégie, nasmerovania práce s deťmi – či má byť zameraná 
napríklad viacej na vzdelávanie alebo viacej na vzájomné spoznávanie, uvoľnenie atď. 
Dohodli sme sa, že pripravia spolu s Danielom Pastirčákom víkendovku alebo dlhší 
seminár, ktorý by im pomohol spoznať sa medzi sebou, s rodičmi a porozprávať sa  
o očakávaniach a zameraní detského programu. Oveľa ľahšie by sa im pracovalo, keby 
deti chodili pravidelne. Ak by ich chodilo viac, bolo by žiaduce rozdeliť ich na staršie  
a mladšie, v skupine 4 až 12 rokov sa pracuje inak ako v skupine podobne starých 
detí. 
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Rozprávali sme aj o tom ako riešiť deti počas novomesačných bohoslužieb. Počas 
nich detský program nie je. Je to odrazom želania niektorých rodičov, aby deti boli 
na slávnostných bohoslužbách s rodičmi. Na druhej strane, pre malé deti je to dlhý 
čas sedenia pri vážnom pre nich náročnom programe. Preto niektoré nevydržia a idú 
do kaviarne. Pre nich by bolo dobré vytvoriť skupinu ľudí, ktorí by boli „v zálohe“  
a deti (bez prípravy programu ) postrážili, pripravili by im papiere a farbičky, prípad-
ne by si k nim sadli a rozprávali sa s nimi, kreslili si s nimi. Budeme hľadať ľudí, ktorí 
by sa na to podujali (nevyžaduje to žiadnu prípravu počas týždňa) a jedného, čo by 
to cez už existujúcu tabuľku koordinoval. 
Dohodli sme sa, že sa pokúsime riešiť aj pokušenie detí odchádzať od programu za 
jedlom pripraveným v kaviarni na stoloch. Matúš Uhlík zistí u prevádzkovateľa mož-
nosť pripraviť jedlo do skladu a potom po bohoslužbe ho len vyniesť na stoly. 
Pomaly finišuje príprava nových členov zboru Kaplnka ako aj príprava na krst. Časť 
tímu Kaplnky sa s nimi stretne začiatkom júna, aby sme sa spoznali a porozprávali. 
Dohodli sme sa na zvolaní mimoriadneho členského zhromaždenia, kde hlavným 
bodom bude voľba revízorov. Doteraz boli našimi revízormi Ján André a Miroslava 
Rusnoková. Jano sa stal členom tímu, takže už nemôže byť revízorom. Oslovil Janku 
Vrkočovú, ktorá doteraz bola našou účtovníčou, či by bola ochotná prevziať úlohu 
revízorky. Janka súhlasila. Staršovstvo jej aj touto cestou chce vyjadriť svoju veľkú 
vďaku za jej prácu účtovníčky zboru Kaplnka a ochotu pomôcť vo funkcii revízorky. 
Tím Kaplnky sa dohodol na spoločnom teambuildingu v dňoch 12. a 13. mája. Pro-
gramom bude vzájomné spoznávanie, spätná väzba na spoluprácu tímu, diskusia  
o priestoroch na bohoslužbu a iných strategických bodoch, stíšenie i spoločná mod-
litba. 
Na júnové stretnutie pozveme ľudí so zameraním na socíálnu práci v zbore i mimo 
neho. 
Nasledujúce stretnutie staršovstva bude 13. 6. 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 prázdninového čísla zasielajte do 25. 6. 2017
 Neprešlo jazykovou úpravou

Svoje peňažné príspevky môžete posielať na účty:
Prevádzkový účet:  IBAN SK2311000000002665040073 
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


