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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.

8. 10. Čím žiješ? Marcel Markuš 

15. 10. Čím žiješ? Vlado Šimo

22. 10. Čím žiješ? Milan Číčel

29. 10. Čím žiješ? Jan Komrska 

 
nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.

1. 10.
Cestovná mapa evanjelIa 

 evanjelium pre politikov
Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou

Ján Henžel 

8. 10. Cestovná mapa evanjelIa
 500 rokov reformácie Steve Wiliams

15. 10. Cestovná mapa evanjelIa
 evanjelium pre vidiek či veľkomesto? Jozef Ban

22. 10. Cestovná mapa evanjelIa 
 evanjelium zasahuje rôzne skupiny ľudí Zdeněk Vojtíšek

29. 10. Cestovná mapa evanjelIa
 evanjelium vo filozofickom prostredí Štefan Markuš

5. 11.
Cestovná mapa evanjelIa

 evanjelium v Korinte 
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.

8. 10. David Kudroč 

15. 10. Milota Slančíková

22. 10. piesne Slavoj Krupa

29. 10. viva network slovensko Ursy Botting 

nedeľné bohoslužby sv. Jur o 10.00 hod.
Bohoslužby sa konajú v budove aI nova na prostrednej ulici 47/a.

1. 10. Kazateľ 1:1–11 Milan Mitana

8. 10. Kazateľ 1:12–14 Milan Mitana

15. 10. evanjelici a ekuména Ondrej Prostredník

22. 10. príbeh reformácie – dejiny ako jeho príbeh Roman Baranovič 

29. 10. súmrak dušičky Ján André Ján André

KontaKt: milan mitana, 0903 776 563, mmitana83@gmail.com 
aktuálne informácie a nahrávky kázní sú na: www.cbsvatyjur.sk
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nedeľné duchovné stíšenia v Betánii o 10.00 hod.
Betánia Bratislava, partizánska 6

1. 10. Milica a Pavel Kailingovci

8. 10. Milena a Jozef Uhlíkovci

15. 10. Slávka Timčáková

22. 10. Ivan Lukáč, o 11.00 hod. s Večerou Pánovou 

29. 10. Helena a Blahoslav Číčelovci

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 

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
v septembri sme po prázdninách obnovili naše pravidelné stretnutia žien v novom 
termíne – druhý utorok v mesiaci. najbližšie sa teda stretneme 10. 10. 2017 o 18.00 
hod. podkladom pre naše biblické štúdium bude text z jána 13:1–35.
srdečne vás pozývame. 

KontaKt:  Drahomíra Ferenčíková, 0907 048 095
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pravidelné stretávania

Klub slniečko
stretnutia najmenších detí a ich mamičiek či oteckov alebo starých rodičov v Klube 
slniečko sú každý štvrtok 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

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
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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
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
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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

starŠovstvo ZBoru
pozvanie na seminár 
ako veria tí, čo neveria? 
Ľudia mimo cirkev a ich sprevádzanie
21. 10. 2017 o 17.00 hod. na Cukrovej 4
lektor: Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek Th.D. – religionistik, ktorý sa zaoberá štúdiom 
kultov, siekt, novými náboženskými hnutiami. je vedúcim Katedry religionistiky na 
Husitskej teologickej fakulte Univerzity Karlovej a docentom na katedre religionistiky 
evanjelickej teologickej fakulty Univerzity Karlovej. je zakladajúcim členom a hovor-
com spoločnosti pre štúdium siekt a nových náboženských smerov. Za komunizmu 
pôsobil ako laický kazateľ Cirkvi bratskej, neskôr bol ordinovaný za kazateľa. Zameri-
ava sa na nové náboženské hnutia, v súčasnosti žité náboženstvá, na medzinábožen-
ský dialóg, milenialismus, náboženstvá a poradenstvo, náboženstvo a psychoterapiu.
seminár je určený pre tých, ktorí rozvíjajú vzťahy so svojimi kolegami, spolužiakmi či 
susedmi, aby ich sprevádzali na ceste hľadania. pre učiteľov na našich školách, a to 
nielen pre učiteľov náboženskej výchovy a náboženstva a etiky, ale aj pre tých, ktorí 
rozmýšľajú, ako rozvíjať vzťahy v pestrom zložení učiteľskej a rodičovskej komunity. 
seminár bude trvať cca do 20 hodiny. počas neho bude poskytnuté ľahké občerstve-
nie. 
Záujemcov prosíme, aby sa prihlásili na adresu cbba@cbba  
do 18. 10. 2017 do 18-tej hodiny. 

staršovstvo Zboru Cirkvi bratskej v Bratislave
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individuálne pastoračné rozhovory
v prípade potreby je kazateľ Zdeněk vojtíšek pripravený počas svojho pobytu u nás 
21.–22. 10. 2017 aj na individuálne stretnutia.
ak by ste sa mali záujem o oosobný, pastoračný rozhovor, kontaktujte kanceláriu 
zboru, aby spoločne s br. kazateľom naplánovali jeho program.

KontaKt:  cbba@cbba.sk, 0915 756 270

poZvánKY
Milujem svoje mesto
pozývame vás pripojiť sa dobrovoľníckou pomocou k projektu mIlUjem svoje mes-
to, ktorý sa uskutoční 1.–7. októbra 2017 v Bratislave.
ako festival prebieha? počas festivalu budú najmä v sobotu 7. 10. 2017 na rôznych 
miestach Bratislavy prebiehať dobrovoľnícke brigády a zároveň pripravujeme sprie-
vodný kultúrny program. viac nájdete na www.milujemsvojemesto.sk
prečo sa zapojiť? Urobme spoločne niečo dobré. len tak, z lásky. o láske sa veľa 
hovorí, skúsme ju však prakticky prejaviť. pomôžme tým, ktorí to potrebujú, urobme 
niekomu radosť či aspoň vyvolajme úsmev na jeho tvári. v našom meste je tiež stále 
čo zlepšovať a skrášľovať. to sú ciele festivalu mIlUjem svoje mesto, do ktorého sa 
v predchádzajúcich troch ročníkoch zapojili stovky dobrovoľníkov. 
ako sa zapojiť? ponúkame vám možnosť zúčastniť sa dobrovoľníckych brigád, ktoré 
sme pripravili v spolupráci s viacerými mestskými časťami (Karlova ves, Dúbravka, 
Ružinov, petržalka, staré mesto ai.). môžete si vybrať, kde by ste chceli pomáhať. 
Zoznam brigád nájdete na našej stránke v časti registrácie. na brigády sa vopred 
registrujte cez on-line registračný formulár.

Kresťania v meste
www.milujemsvojemesto.sk

duchovná obnova v tichu
ospravedlňujeme sa, ale duchovnú obnovu v tichu v dňoch 11.–15. 10. 2017 sme 
museli zrušiť.
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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? 
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

Štyri ročné obdobia – jeseň 2017
milí priatelia, dovoľte mi pozvať vás na jesennú turistickú vychádzku do malých Kar-
pát. Zavítame na Kuchynskú hornatinu a vystúpime na vysokú (754 m n. m.), druhý 
najvyšší vrch malých Karpát.
termín:   sobota, 4. novembra 2017
Čas zrazu:  8:45–9:00 hod.
miesto zrazu: pred obecným úradom v obci Kuchyňa
Doprava:   individuálna
výstroj:   jesenná – turistická, treba počítať s chladným prípadne daždivým 
počasím a tomu prispôsobiť oblečenie a obuv, ktorá by mala byť zateplená a nepre-
mokavá. je vhodné vziať si turistické paličky, pomôžu najmä pri zostupe. na túru 
je potrebné si vziať dostatok tekutín, dobre padne mať so sebou termosku s čajom  
a niečo pod zub.
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trasa:  od obecného úradu začneme túru po modrej turistickej značke (tZ) 
k rázcestiu vývrat, odkiaľ budeme stúpať na vysokú, často označovanú ako najkrajší 
malokarpatský vrch. výstup ponúka pohľady na strmé zrázy, potoky, lúčky a nád-
herné skalné steny. na vysokej sa nám otvoria rozsiahle výhľady na malokarpatský 
reliéf, pri dobrej viditeľnosti budeme vidieť tribeč, považský Inovec aj podunajskú 
pahorkatinu. Z hrebeňa vysokej zostúpime po modrej tZ k rázcestiu panské uhliská. 
pokračovať budeme po červenej tZ na taricove skaly. tomuto skalnatému útvaru pre-
požičala názov tarica skalná, žltá bohato kvitnúca rastlina, ktorá sa tu hojne vyskytu-
je. Červená tZ nás privedie na sedlo skalka odkiaľ budeme po modrej tZ zostupovať 
k horárni Baďura. tu opustíme modrú tZ a po neznačenom asfaltovom chodníku sa 
vrátime k rázcestiu vývrat. pokračovať budeme po modrej tZ späť do obce Kuchyňa, 
kde výlet zakončíme.
Časová náročnosť trasy:  max. 7:30 hod. (so započítanými prestávkami)
Dĺžka trasy:   22 km
prevýšenie:   750 m
obtiažnosť:   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 jesen-
ný víkendový deň.

Braňo lojko
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Zo Života ZBoru
Blahoželáme k narodeninám
4. 10  miroslav jurík  60
8. 10.  miroslav Krupa  65
14. 10.  Ľubomír Rosenberger  79
18. 10.  Dagmar juríková  60
21. 10.  miroslav Šuster  84 

Moje útočisko a moja pevnosť je môj Boh, v ktorého dúfam.
Žalm 91:2

narodili sa
12. 9.  Filip vrábel rodičom slávke a andrejovi vráblovcom

rozlúčili sme sa
10. 9.  s máriou matejovou
11. 9.  s lolikou mihelovou
25. 9.  s jánom sirackým

spomíname
Mária Matejová
23. 1. 1925 –7. 9. 2017
Vzácna je v očiach Hospodinových smrť jeho zbožných. 
Žalm116:15
vo viere v toto zasľúbenie z príležitosti rozlúčky si pripomeňme 92 rokov života našej 
drahej zosnulej.
mária matejová rod. necpalová sa narodila 23. januára 1925 v stredoslovenskej obci 
Zvolenská slatina ako druhé dieťa rodičom anne a ondrejovi. jej starší brat ondrej 
však umrel v útlom veku na záškrt, takže mária ho vlastne poznala len z rozprávania 
svojich rodičov. Chýbajúceho súrodenca jej však v detstve istým spôsobom nahradil 
omnoho starší bratranec ján maľa. otec ondrej bol železničiar a matka anna sa sta-

obed pre rodiny
Chceme vás pozvať na ďalší obed pre rodiny v nedeľu 15. 10. 2017, kedy privítame 
Zuzku Tatárovú a priblíži nám zaujímavú tému: filiálna terapia/tréning rodičovských 
zručností.
Budeme hľadať odpovede na otázky: ako poslniť vzťah rodiča a dieťaťa? ako viac 
rozumieť pocitom svojich detí a vedieť na ne empaticky reagovať? Dá sa to prostred-
níctvom hry? ako môžu rodičia učiť svoje deti sebakontrole a zodpovednosti za svoje 
správanie? 
Zuzana Tatárová je psychoterapuetka, priekopníčka terapie hrou a filiálnej terapie 
na slovensku, zakladateľka Inštitútu terapie hrou. prednáša, poskytuje supervíziu, 
kurzy a vzdelávanie pre odborníkov. je spoluzakladateľkou súkromnej anglickej škôl-
ky v pezinku. 
Začíname obedom o 11:3o, prednáška začína o 13:00. Deti počas popoludňajšieho 
programu budú mať svoj program.
pozývame rodičov, starých rodičov, pracovníkov s deťmi, všetkých, ktorých táto téma 
oslovuje. 
tešíme sa na spoločný čas!

palo Boroš
za tím obedov pre rodiny
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rala o domácnosť a hospodárstvo. po ukončení základnej školy vo Zvolenskej slatine 
začala mária chodiť na reálne gymnázium vo Zvolene a po jeho absolvovaní nastúpila 
na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde študovala históriu  
a francúzštinu. v poslednom ročníku štúdia ju zastihol komunistický prevrat a štát-
nu záverečnú skúšku musela absolvovať už v zmenených podmienkach totalitného 
režimu. táto skutočnosť silne poznačila jej rozhodovanie o budúcnosti a mária sa  
– napriek silnej túžbe učiť – rozhodla vzdať sa myšlienky na kariéru pedagóga a radšej 
išla pracovať do slovenskej akadémie vied ako jazyková redaktorka odborných textov. 
v slovenskej akadémii vied pracovala takmer 40 rokov a vďaka odbornej redakčnej 
práci na textoch z oblasti medicíny (napr. aj akademika prof. Dérera, prof. Bárdoša  
a iných zakladateľov nových lekárskych odborov na slovensku) sa stala rešpekto-
vanou autoritou v lekárskych kruhoch. práca jazykovej redaktorky ju uspokojovala 
a umožňovala jej vďaka ústretovosti nadriadených pracovať väčšinu času z domu. 
mária matejová sa tak stala v predstihu 40 rokov predstaviteľkou moderného trendu 
„práce z domu“. v sav pracovala celý život, dokonca aj po dosiahnutí dôchodkového 
veku viacero rokov „nadsluhovala“.
mária prišla do Bratislavy z prostredia evanjelickej cirkvi a. v., kde bola ako dieťa aj 
pokrstená. počas štúdií na vysokej škole našla svoj duchovný domov v prostredí mlá-
deže modrého kríža, ktorý sa po nástupe komunizmu začlenil do prostredia Cirkvi 
bratskej. tu v zbore CB na Cukrovej prežila väčšinu času svojho duchovného rozvoja 
– celých 67 rokov. Keď mala menšie deti pracovala v nedeľnej besiedke, neskôr viedla 
biblické hodiny pre ženy.
Začiatkom 60. rokov presťahovala svojich rodičov zo Zvolenskej slatiny do Bratislavy, 
kde žili v spoločnej domácnosti mnohé roky až do ich smrti (mama anna umrela  
v roku 1978 a otec ondrej v roku 1984). v auguste roku 1960 sa vydala za vladi-
slava mateja, ktorého v máji prepustili na amnestiu z väzenia spolu s ďalšími bratmi 
odsúdenými „za rozvracanie republiky pod rúškom náboženstva“. mária spojila svoj 
život s vladkom s plným vedomím, že odteraz bude i ona spolu s manželom pod 
dohľadom ŠtB. narodili sa im dvaja synovia – Daniel a vladislav. svojmu mužovi bola 
vernou manželkou celých 56 rokov až do jeho smrti 19. novembra 2016. 
od roku 2002 bývali so svojím synom vladislavom a jeho manželkou Hankou a troma 
deťmi v spoločnej domácnosti v lamači až do apríla 2016, kedy sa po prechodnom 
zhoršení zdravotného stavu presťahovali spolu so svojím manželom do zariadenia 
pre seniorov Betánia na partizánskej ul. v Bratislave. tu ich – a po smrti manžela  
v novembri 2016 už len ju – denne navštevovala rodina ako aj viaceré sestry a bratia 
so spoločenstva CB na Cukrovej ulici.

posledné týždne marienka slabla a biblickou rečou povedané „sýta života“ vyjadrovala 
svoju túžbu po nebeskom domove a stretnutí so svojím vladkom. 7. septembra sa jej 
náhle zhoršil zdravotný stav, privolaná RZp ju previezla na mickiewiczovú ul. do Štát-
nej nemocnice, kde v kruhu najbližších po pár hodinách odišla k svojmu nebeskému 
otcovi vo veku 92 rokov.
odpočívaj v pokoji, marienka. Česť tvojej pamiatke!

eulília lolika Mihelová
19. 4. 1940–6. 9. 2017
Žiadny človek nie je ostrov, uzavretý do seba
Každý je súčasťou kontinentu, patrí k pevnine.
Keď more odplaví hrudu, pevnina sa zmenší. 
Smrť každého človeka ma umenšuje, lebo som súčasťou ľudstva.
Nepýtaj sa teda, komu zvonia do hrobu, 
tebe zvonia.
Dovoľte mi z príležitosti rozlúčky s lolikou mihelovou pripomenúť si jej životný prí-
beh. 
lolika sa narodila 19. apríla 1940 v pezinku, rodičom Rudolfovi a juliane Rošových 
ako staršia dcéra. Do rodiny ešte pribudla dcéra anastázia. svoje detstvo i školské 
roky prežila v pezinku, kde ukončila základné deväťročné vzdelanie r. 1955 a navšte-
vovala tu aj 5 rokov hudobnú školu - hru na husle. v ďalšom roku absolvovala steno-
grafické vzdelanie a ako 17-ročná sa zamestnala na Železniciach slovenskej republiky 
v Bratislave. popri zamestnaní absolvovala stredoškolské vzdelanie, ktoré ukončila 
maturitnou skúškou. na železnici pracovala v rôznych funkciách a postoch ako samo-
statný administratívny pracovník až do odchodu na dôchodok 31. decembra 1993. 
medzi spolupracovníkmi bola veľmi obľúbená pre svoju dochviľnosť, priateľskú pova-
hu a ochotu vždy pomôcť.
Do manželstva s alojzom mihelom vstúpila 27. októbra 1966, prežili spolu 45 rokov 
spoločného života. obaja veľmi milovali svoje dve deti Roderika a Helgu a neskôr 
svoje vnúčatá. Dlhý čas svojho života prežili v našom dome na lazaretskej 29, v Brati-
slave, kde dodnes na nich spomíname. Rozhodli sa pre stavbu rodinného domu v pe-
zinku, kde chceli dožiť svoje roky dôchodku, do ktorého sa presťahovali v roku 2004.
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Rok po smrti manžela, ktorý zomrel v roku 2011, diagnostikovali i lolike onkologic-
ké ochorenie, ktoré bolo už v pokročilom štádiu. pán Boh jej pridal 5 rokov života, 
striedavo lepších – nádejných období, ktoré sa striedali s ťažkými, plnými bolesti, 
trápenia a zápasov. 
Keď som si písala tieto spomienky, musela som znova myslieť na myšlienku antoina 
de saint-exupéryho: Čo dáva zmysel životu, dáva zmysel i smrti. lolika sa k tomu-
to poznaniu poctivo a statočne prepracovala. Bola obľúbenou spolupracovníčkou, 
priateľkou, dobrou matkou, manželkou i babičkou, bola šikovná v ručných prácach, 
v záhradke, ochotná pomáhať slabším a mohla by som pokračovať. s vďačnosťou 
za príklad jej života si uvedomujem, že za všetkými míľnikmi jej životnej cesty je 
ukryté ďaleko viac, za utrpením, ktorým prechádzala v rôznej podobe predtým  
i v rokoch choroby je skrytý zápas o zmysel bytia a v posledných mesiacoch i o zmy-
sel smrti. Bolo mi dopriate dlhý čas sledovať jej životnú i duchovnú dráhu. vidieť jej 
húževnatosť a vernosť. a náročnosť, až tvrdosť voči sebe, že musí prekonať všetky 
ťažkosti, zápasiť s bolesťou a postupnými obmedzeniami, ale si nezúfať a nesťažovať 
sa, niesť svoj kríž. a tak až do posledného dňa. veľkou pomocou jej bol jej duchovný 
mentor kazateľ sýkora, ktorý aj po odsťahovaní s rodinou do Usa zostával s lolikou 
v spojení. viackrát jej telefonoval a keď sa jej už ťažko hovorilo, poslal jej nedávno 
list s modlitbou, ktorou ju sprevádzal. Drahý Bože, si naším prameňom aj ústím 
našej rieky, prosím ťa o milosť pre loliku, ktorú miluješ, za ktorú si dal svoj život  
a ktorá teraz stúpa na svoju Golgatu. prosím, podpieraj jej kríž. aj posledný večer pred 
smrťou ju telefonicky posilnil na ceste odchádzania, ktorého si už bola plne vedomá. 
jej posledné slová boli: odchádzam, odpustite mi, mám vás všetkých rada. a potom 
stíchla. Bola som pri nej v tichu s jej deťmi, ale už nás nevnímala. odišla do večnosti 
v skorých hodinách nasledujúceho rána.
lolika, vďaka za veľký odkaz tvojho života – že aj keď si človek nemôže vyberať, čím 
prechádza a ako sa cíti, môže si vybrať, čo s tým urobí. Že život je dar a treba ho žiť 
do konca, starať sa nielen o jeho telesnú stránku, ale aj o dušu a ducha.
lolika, odpočívaj v pokoji, česť tvojej pamiatke!

Božena Číčelová
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nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
Klub a4 v budove YmCa, Karpatská 2

1. 10. sen KaplnKY 1. 
most nad rozdeleným svetom Daniel Pastirčák

8. 10. vIetoR veje Kam CHCe 23. 
Boh v nás putuje domov  Daniel Pastirčák

15. 10. Kde je baránok? Jana Camara

22. 10. vIetoR veje Kam CHCe 24. 
láskou proti nenávisti Daniel Pastirčák

29. 10. Reformovať reformáciu? Saša Flek

5. 11. svetská svätosť Robert Bezák

duchovná obnova v tichu 
ospravedlňujeme sa, ale duchovnú obnovu v tichu v dňoch 11.–15. 10. 2017 sme 
museli zrušiť. 

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 

Informačnýlist
október 2017
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informácia zo zasadania staršovstva Kaplnky
staršovsto sa stretlo v plnom zložení 5. septembra. Hovorili sme o príprave slávnost-
nej bohoslužby k začiatku školského roka, kde sú pozvaní aj študenti, rodičia a pri-
telia CZŠ narnia a Bilinguálneho gymnázia C. s. lewisa. vrátili sme sa k téme rozvoja 
sociálnej práce v Kaplnke. 
na október–november pripravia Zuzka tordová a atilla molnár v spolupráci aj s ďa-
ľšími ľuďmi dotazník pre členov a priateľov Kaplnky. pomocou neho by sme si chce-
li ujasniť aké sú v tomto smere naše preferencie. postupne by sme chceli získať 
predstavu, ktorí členovia chcú byť aktívni a pre aké cieľové skupiny (prijímateľov 
pomoci). máme záujem byť nápomocní smerom von ale aj dovnútra – s potrebami 
našich členov a priateľov. na nedeľu 24. 9. sme dohodli prvú prezentáciu rôznych 
projektov pomoci ľuďom, aby sa ostatní mohli o nich dozvedieť, spoznať ľudí, ktorí sa 
im venujú. prvý takto predstavený projekt je pomoc utečencom a je sprevádzaný aj  
s mimoriadnou zbierkou a informáciou ako sa tieto peniaze využijú. v októbri alebo 
novembri predstavíme projekt neziskovej oganizácie Depaul slovensko, ktoré posky-
tuje nízkoprahové služby pre bezdomovcov. Bude spojené s mimoriadnou zbierkou 
pre Depaul. v decembri by sme chceli predstaviť prácu cirkevného zariadenia Cirkvi 
bratskej Betánia, ktoré sa stará o starých ľudí, ktorí sa už nevládzu samostatne po-
starať o seba. 
Koncom septembra bude stretnutie tímu Zvončeka – ľudí, ktorí sa starajú o deti  
v Kaplnke. Bude to víkendovka spolu s Danielom pastičákom v Betánii v senci. okrem 
ogranizačných vecí sa tam bude rozmýšľať aj nad koncepciou práce s deťmi a nad 
zlepšením komunikácie s ich rodičmi. 
tešíme sa aj na spoločné stretnutie so staršovstvom C4 v októbri. 
prediskutovali sme aj stav priestorov pre bohoslužbu. predstavitelia YmCa nám pris-
ľúbili, že od októbra zabezpečia čistenie vstupných priestorov do budovy počas ví-
kendov. Chceme sa dohodnúť aj na rekonštrukcii záchodov. tešíme sa z vynovenia 
Kaviarne.
s radosťou sme prijali informáciu, že redakcia listov z Kaplnky po prestávke rozbehla 
prípravu nového čísla. tešíme sa naň. 
nasledujúce stretnutie staršovstva bude 3. 10. 2017 o 18.00 na Cukrovej. 
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Informačný list vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Cukrová 4, Bratislava
len pre vnútornú potrebu Zboru CB Bratislava.

informácie do novembrového čísla zasielajte do 24. októbra 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


