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40 ROKOV OD POSVIACKY MODLITEBNE
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SPOLOČNÉ STRETNUTIA 

Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.

10. 9. Čím žiješ? Jozef Kerekréty 

17. 9. Čím žiješ? Tomáš Komrska 

24. 9. Čím žiješ? Jana Šuranová, 

 
Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.

3. 9. Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou Zdeněk Vojtíšek 

10. 9. Nevráti sa ku mne naprázdno
Začiatok školského roka Kristína Uhlíková 

17. 9.  Vladimír Šimo 

24. 9. Príbeh, ktorý zaujal... a čo s ním dnes? 
Slávnosť 40. výročia posviacky modlitebne 

Štefan a Marek 
Markušovci 

1. 10. Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou Ján Henžel 

Nedeľné večerné zhromaždenie o 18.00 hod.
Čo hovorí Božie Slovo do našich životov.

10. 9. Ivan Valenta 

17. 9. Ivan Markuš 

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

3. 9. Posledné zjednodušené letné bohoslužby Erika Chrappová 

10. 9. Začiatok školského roka Milan Mitana

17. 9. Požehnanie detí Milan Mitana

24. 9. Múdrosť kráľa Šalamúna 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

3. 9. Milica a Pavel Kailingovci

10. 9. Ivan Lukáč, o 11. hod. s Večerou Pánovu 

17. 9. Ján André

24. 9.

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
Prvé bohoslužby po prázdninách budú v Kaplnke v Betánii Senec 1. 10. 2017.
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
Po letných prázdninách obnovíme naše pravidelné stretnutia žien v novom termíne 
– druhý utorok v mesiaci. Najbližšie sa teda stretneme 12. 9. 2017 o 18.00 hod. 
Podkladom pre biblické štúdium bude text z Jána 11:55 –12:50.
Srdečne vás pozývame. 

KONTAKT:  Drahomíra Ferenčíková, 0907 048 095

PRAVIDELNÉ STRETÁVANIA

Klub Slniečko
Stretnutia najmenších detí a ich mamičiek či oteckov alebo starých rodičov v Klube 
Slniečko začnú vo štvrtok 28. 9. 2017. Program prebieha v čase od 9.00 do 12.00 
hod. Po príchode sa deti môžu pohrať v herni, okolo 9.45 začína veku primeraný 
organizovaný program, do ktorého sa deti zapájajú podľa svojich možností.
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
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Predškoláci
Pravidelné nedeľné stretnutia predškolákov začnú v nedeľu 8. 10. 2017. Začíname  
o 10.00 hod. na 2. poschodí. Tešíme sa na všetky deti vo veku od 3 do 6 rokov  
(prípadne staršie, ktoré ešte nechodia do školy).
Zároveň pozývame rodičov predškolákov spolu s deťmi na Popoludnie pri hrách  
a koláčikoch v nedeľu 8. 10. 2017 o 16.00 hod. na Cukrovej 4. Radi by sme začali 
nový školský rok aj takýmto neformálnym stretnutím s malým pohostením

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

Školáci
Nedeľné bohoslužby pre deti – školská besiedka
Pravidelné stretávanie na Nedeľných bohoslužbách pre deti vo veku od 6 do 11 rokov 
začne v nedeľu 8. 10. 2017.

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

do:RAST
Klub pre 12–17-ročných začne svoje pravidelné stretávania až v mesiaci október.

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 Mrá-
čikov, 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

Kvapôčky
Bližšie informácie na stránke www.kvapocky.cbba.sk

KONTAKT:  Michal Ferák, kvapocky@cbba.sk
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Stretnutia mladých
Aktivity pre mladých začnú v októbri.

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 a Lermontovovej 2. Skupin-
ky 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
V pondelok 11. 9. 2017 o 18. 45 hod. začnú pravidelné pondelkové 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

Rozhovory pri čaji – pozvanie pre seniorov
Srdečne pozývame seniorov na pravidelné stretnutia a rozhovory pri čaji vždy  
v stredu od 10.00 do 11.00 hod. Prvé stretnutie bude v stredu 20. 9. 2017.

KONTAKT:  Zuzana Banová, 0908 733 188, jzbanovci@gmail.com
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STARŠOVSTVO ZBORU
Zo stretnutia staršovstva zboru 
Staršovstvo zboru malo svoje pravidelné rokovanie v pondelok 3. 7. 2017 a v nedeľu 
3. 9. 2017. V júli bolo na programe:
Zhrnutie diskusie o kvalitatívnych aspektoch zboru – vnímané potreby zboru, výzvy 
a otázky a naznačenie riešení.
Komunikácia zboru smerom von – web, sociálne siete. V diskusii s Julom Nagyom 
sme hľadali možnosti, ako širšiemu okruhu ľudí sprístupniť kázne, prezentovať aktivi-
ty, čo je v našich možnostiach a akým spôsobom pokračovať. 
Témy, ktorými sa treba zaoberať a poradie priorít.
Rozdelenie zodpovedností členov staršovstva.
Príprava 40. výročia posviacky modlitebne – téma, kázanie. 
Praktické otázky súvisiace s vikariátom br. Milana Mitanu, do ktorého ho prijala Rada 
CB na svojom júnovom rokovaní.
Hospodárske otázky – prehľad vývoja príjmov a výdavkov, investičné priority – za-
tekanie strechy a technické zabezpečenie ozvučenia priestorov, cenník priestorov  
v budove a platy a odmeny zamestnancov zboru.
Pravidelná agenda – rozdelenie služieb na prázdniny a pošta.
SZ prijalo nový cenník za používanie priestorov.
SZ rozhodlo o platových náležitostiach a odmenách pracovníkom zboru.
SZ rozhodlo o vypracovaní akustickej štúdie veľkej sály.
Na septembrovom stretnutí bolo predmetom rokovania:
Príprava slávnosti k 40. výročiu posviacky modlitebne – program, úlohy.
Hľadanie kazateľa.
Témy kázní na jeseň a advent.
Pravidelná agenda – pošta, služby, termíny.
Hospodárske otázky – riešenie opravy strechy, akustika veľkej sály, prenájom bytu na 
Cukrovej na odbobie 2 mesiacov.
SZ rozhodlo o podpore pre konferenciu Viera v práci vo výške 250 eur.
SZ rozhodlo o podpore misijnej služby Juraja Institorisa v Glasgowe vo výške 50 eur 
mesačne na obdobie jedného roka.
Termíny stretnutí SZ: 9. 10., 12. 11. a 1. 12.
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List od predsedu Rady CB
Na začiatku školského roka zaslal na zbory predseda Rady CB br. Štefan Evin list. 
Dáva v ňom do pozornosti niekoľko tém, na ktoré je dobré pamätať v pravidelných 
modlitbách, a tiež niekoľko informácií, ktoré sa týkajú našej cirkvi.
List si môžete prečítať na nástenke vo vestibule alebo si ho vyžiadať v kancelárii 
zboru.
 

ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
5. 9.  Jolana Molnárová  81
9. 9.  Dušan Kintler   65
9. 9.  Želmíra Ševčíková  87
13. 9.  Vlasta Ballonová  92
14. 9.  Nadežda Šipková  77
14. 9.  Dana Ter Martirosová  60
25. 9. Lýdia Bálintová 82
Moja sila a pieseň je Hospodin, on sa mi stal spásou. On je môj Boh, velebím ho; 
Boh môjho otca, chcem ho vyvyšovať.

2. Mojžišova 15:2

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
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POZVÁNKY
Slávnosť 40. výročia posviacky modlitebne
Nedeľa 24. 9. 2017
Príbeh, ktorý zaujal... čo s ním dnes? Generácie generáciám.
Po dvoch rokoch intenzívnych prác sa stavebné práce na Cukrovej 4 v Bratislave 
zavŕšili 17.–18. septembra 1977 posviackou modlitebne. Nová budova nebola len 
fyzickou stavbou. Priniesla aj duchovné zmeny nás, jej pravidelných aj príležitostných 
návštevníkov, ale aj širšieho okolia. V našej modlitebni sa hlása evanjelium, veríme, že 
znie Božie slovo, obraciame sa k Bohu v modlitbách, zamysleniach, spievajú sa du-
chovné piesne, vysluhujú sa sviatosti krstu a eucharistie, sobášia sa manželstvá, po-
žehnávajú deti, lúčime sa so zosnulými, konajú sa tu stretnutia, rozhovory, diskusie, 
vyučovania, hry aj spoločné stolovania. Tvoríme duchovné spoločenstvo vyznávajúce 
trojjediného Boha. Prichádzajú sem aj ľudia zvonka, z iných denominácií, prezentujú 
sa umelci, konajú sa odborné konferencie či slávnostné odovzdávania vysvedčení.
Aký bol príbeh stavby, ktorý zažili naši otcovia? A aké je dnes to spoločenstvo, ktoré-
ho súčasťou je každý, kto sem prichádza? Akým spoločenstvom by sme chceli a mali 
byť?
Pozývame Vás na slávnosť, na ktorej skúsime spoločne hľadať odpovede na tieto 
otázky. 

Program – nedeľa 24. 9. 2017 
O 10.00 hod. na slávnostných bohoslužbách nás do Príbehu, ktorý zaujal uvedie 
otec Štefan Markuš a na otázku Čo s ním dnes? odpovie syn Marek Markuš. 

Po bohoslužbách bude pre všetkých spoločný obed. 

O 13.30 hod. budeme v popoludňajšom programe spoločne uvažovať na tému Ge-
nerácie generáciám. Aký odkaz našej generácie by sme chceli odovzdať ostatným 
generáciám?

 Staršovstvo zboru
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Duchovná obnova v tichu
Pozývame vás na duchovnú obnovu v tichu v dňoch 11.–15. 10. 2017 do Levo-
če. Viesť 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 spo-
ločné bohoslužby a stretnutia, ktoré majú slúžiť ako podnet na ďalšiu meditáciu. Ak 
máte otázky, chcete sa prihlásiť, ozvite sa Alici Rosovej na alica.rosova@gmail.com 
alebo 0915 749 470!

Celoslovenské ekumenické spevácke stretnutie 
s koncertom k 500. výročiu reformácie
Všetkých, ktorí majú záujem o duchovnú pieseň a spev pozývame na Celoslovenské 
ekumenické spevácke stretnutie s koncertom pri príležitosti 500 rokov reformácie, 
ktoré sa uskutoční 27.–29. 10. 2017 v Českom Těšíne/Cieszynie. Tento rok bude 
rozšírené na medzinárodnú česko-slovensko-poľskú úroveň – spojíme sa so spevákmi 
zo Sliezska (Těšínska). 
Stretnutie je otvorené pre každého. Vítaní sú aj tí, ktorí nemôžu spievať, ale majú 
záujem o piesne a spoločenstvo.
Pozvánku s detailnými informáciami nájdete na nástenke vo vestibule, alebo sa obráť-
te na Dagmar Danelovú, 0903 967 411, dagmar.danelova@gmail.com.

Konferencia Viera v práci
Pracujeme, aby sme žili, alebo žijeme, aby sme pracovali?
Táto otázka je jednou z tých, na ktoré bude hľadať odpovede konferencia Viera  
v práci, ktorá sa uskutoční 3.–5. 11. 2017 v Hoteli SOREA Hutnik I v Tatranských 
Matliaroch. 
Otázka zamestnania patrí k najdôležitejším otázkam nášho života. Mnoho radostí, ale 
i starostí a ťažkých problémov s ňou priamo súvisia, no napriek tomu sa jej v cirkvi 
venujeme len okrajovo. Aj preto je cieľom konferencie Viera v práci otvoriť širšiu dis-
kusiu na otázku, ako naša viera súvisí s našim sekulárnym povolaním. 
Chceme spolu hľadať odpovede na otázky: K čomu sme boli stvorení? O čom to celé 
naše úsilie v práci je? Ako sa na našu prácu pozerá Boh a čo nám o nej vyjavuje Bib-
lia? Ako sa postaviť ku komplikovaným situáciám, problémom či vzťahom v práci? 
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Aké zdroje nám k tomu ponúka? Ako môžeme v ťažkom pracovnom prostredí ostať 
verní evanjeliu? Akú nádej nám evanjelium prináša do našej práce? A vôbec, je to 
naozaj tak, že svet sa stal sekulárnym a naša viera patrí len do našich uzavretých 
domovov a cirkví?
Cena za konferenciu vrátane ubytovania a stravy je 80 €. V prípade potreby finančnej 
podpory sa môžete obrátiť na staršovstvo zboru alebo na kanceláriu zboru.
Registrácia na konferenciu je otvorená do 15. 10. 2017.
Viac informácií na www.vieravpraci.sk

OZNAMY
Hľadáme ubytovanie
Hľadáme voľnú izbu pre študentku BILGYMu, ktorá študuje na škole v rámci štipen-
dijného programu. Prosíme, aby ste v prípade možnosti pomôcť kontaktovali Máriu 
Kulískovú (rod. Uhlíkovú), ktorá vám poskytne bližšie informácie.

KONTAKT: Mária Kulísková, maria.kuliskova@bilgym.sk, 0905 381 235

Hľadáme pomoc k deťom
Hľadáme milé dievča alebo pani, ktorá by nám vedela pomôcť s 2 malými deťmi 3 
dni v týždni po 3 hodiny. Išlo by o pondelok dopoludnia a ďalšie dni podľa dohody. 
Služba je platená. 
Viac informácií na tel. čísle 0907 682 058. Jana, Bratislava-Ružinov 
 

Prenájom
Prenajmeme poschodie rodinného domu v Bratislave-Lamač (4 izby, terasa s čiast-
kou záhrady). Tel: 0903 764 744.

Prosba
Veľmi pekne by som prosila o navrátenie malých aranžmánov (obaly), ktoré boli pou-
žité ako výzdoba stolov počas spoločného obeda na Letnice. Rada by som ich použila 
pri inej príležitosti. Ďakujem.
 Svetlana Číčelová
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Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
Klub A4 v budove YMCA, Karpatská 2

3. 9. Vďačnosť Milan Mitana 

10. 9.
My a oni 

Slávnostné bohoslužby k zahájeniu 
školského roku

 Daniel Pastirčák

17. 9. Je čas radovať sa Zuzana Mojžišová 

24. 9. VIETOR VEJE KAM CHCE 22.
Spájať rozdelené Daniel Pastirčák

1. 10. SEN KAPLNKY 1. 
Most nad rozdeleným svetom Daniel Pastirčák
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Slávnostné bohoslužby k zahájeniu škoského roku
Pozývame všetkých žiakov, študentov, rodičov a priateľov škôl Cirkevnej základnej 
školy Narnia a Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa na slávnostnú bohoslužbu k za-
hájeniu nového školského roku 2017/2018 dňa 10. 9. o 10.00 hod. v priestoroch 
divadla A4 v budove YMCA. 

Duchovná obnova v tichu 
Pozývame vás na duchovnú obnovu v tichu v dňoch 11.–15. 10. 2017 do Levo-
če. Viesť 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 spo-
ločné bohoslužby a stretnutia, ktoré majú slúžiť ako podnet na ďalšiu meditáciu. Ak 
máte otázky, chcete sa prihlásiť, ozvite sa Alici Rosovej na alica.rosova@gmail.com 
alebo 0915 749 470.

Informácia zo zasadania staršovstva Kaplnky
Cez prázdniny sa staršovsto pracovne nestretlo. 
Nasledujúce stretnutie staršovstva bude 5. 9. 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 Júl – August 2017

Informačný list vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Cukrová 4, Bratislava
Len pre vnútornú potrebu Zboru CB Bratislava.

Informácie do októbrového čísla zasielajte do 25. septembra 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


