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SPOLOČNÉ STRETNUTIA 

Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.

12. 11. Čím žiješ? Vladislav Matej 

19. 11. Čím žiješ? Jaroslav Beliš

26. 11. Čím žiješ? Zuzana Ciesarová

 
Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.

5. 11.
CESTOVNÁ MAPA EVANJELIA

 Evanjelium do veľkomesta – Korintu 
Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou

Ján Henžel

12. 11. CESTOVNÁ MAPA EVANJELIA
 Prejavy moci evanjelia Štefan Markuš

19. 11.
CESTOVNÁ MAPA EVANJELIA

 „Odteraz je to na vás...“
Pavlova rozlúčka s efezskými v Milete 

Marek Markuš

26. 11.
ÚVOD DO ADVENTU 

 Starozákonný Magnificat
Chválospev Anny 

Mária Kulísková 

3. 12.

1. ADVENT
 Benedictus

Chválospev Alžbety a proroctvo Zachariáša 
 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.

12. 11. Emil Komárik

19. 11. Igor Ferenčík 

26. 11. Jozef Uhlík

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

5. 11. Aha, to je dobré! Žalm 133 Peter Kozár

12. 11. Luther reformujúci Roman Baranovič

19. 11. Luther organizujúci Roman Baranovič

26. 11. Potrebná výbava pre nás 
– putujúcich cudzincov Štefan Evin

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

5. 11. Vierka a Peter Komrskovci

12. 11. Ivan Valenta

19. 11. Táňa Lacová

26. 11. Blaženka Betková a Kamila Vyskočilová

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
Kaplnka Domu Betánia Senec, Štefánikova 107
Pozývame na bohoslužby do Kaplnky Betánie Senec v nedeľu 5. 11. 2017 o 18.00 
hod.
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 14. 11. 2017 o 18.00 hod. Podkladom 
pre naše premýšľanie bude text z Jána 14:1–31.
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 v predškolskej besiedke sú v nedeľu 
(okrem prvej nedele v mesiaci) 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).

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 
– v nedeľu (okrem prvej nedele v mesiaci) o 10.00 hod. na 2. poschodí.

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

do:RAST
Klub pre deti vo veku 11-15 rokov je každý piatok o 17.00 hod. na Cukrovej 4.

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.
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

Domáca biblická skupina pre mladých
Stretnutia sú každý utorok o 19.00 hod. na troch miestach.
Skupinky sú v slovenčine alebo angličtine (podľa dohody). 

KONTAKT:  Michal Laco, michal.laco@gmail.com, 0904 628 224

Stretnutia pri speve duchovných piesní
Každý pondelok o 18.45 hod. je pravidelné pondelkové stretnutie pri speve a pies-
ňach. Srdečne pozývame každého, kto má záujem prísť, aj keby to bolo len sporadic-
ky, 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  
vždy v stredu o 14.00 hod. 

KONTAKT:  Zuzana Banová, 0908 733 188, jzbanovci@gmail.com
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Obed rodín
Pozývame na Obed pre rodiny v nedeľu 3. 12. 2017, kedy privítame Ester Jankovi-
čovú (Kriškovú) s témou k partnerstvu a manželstvu: zrelé a nezrelé vyjadrovanie 
emocionálnych potrieb, produktívne a neproduktívne odpovede.
Spolu budeme cez praktické cvičenia v súkromí manželskej dvojice a modelovú situá-
ciu v skupinkách hľadať slobodu pre emocionálnu blízkosť partnerov cez interaktívne 
spoznávanie zrelého a nezrelého vyjadrovania emocionálnych potrieb. Budeme spolu 
na praktických cvičeniach skúmať produktívne a neproduktívne odpovede v partner-
skom rozhovore. 
Ester Jankovičová (Krišková) pôvodným povolaním učiteľka huslí a angličtiny. Man-
želskému poradenstvu sa venuje posledných 12 rokov. Od r. 2005 spoluorganizuje 
pre manželské páry víkendy nazvané „Od dobrého k skvelému“, kde so slovenským 
tímom z Naše Manželstvo n. o. prednáša témy obohacujúce manželský vzťah. Certi-
fikát získala od Inštitútu Davida Fergusona The Great Commandment Network. Ako 
vyškolený laický kresťanský kouč sa venuje osobnému poradenstvu, koučingu, pod-
porným skupinám pre rodinných príslušníkov závislých a párovému poradenstvu. 
Obed začína o 11.30 hod., prednáška začína o 13.00 hod. Deti budú mať počas 
popoludňajšieho programu svoj program.
Téma je prioritne určená pre manželské páry – mladé, v strednom ale aj zrelom veku. 
Pozývame všetkých, ktorých táto téma oslovuje. 
Tešíme sa na spoločný čas!

Palo Boroš
za tím Obedov pre rodiny
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STARŠOVSTVO ZBORU
Zo stretnutia staršovstva zboru 
Staršovstvo zboru (SZ) sa stretlo na svojom pravidelnom rokovaní 9. 10. 2017:
Zhodnotili sme priebeh slávnosti výročia posviacky modlitebne. Na základe podnetov 
zo skupín považujeme za dobré a potrebné pokračovať v diskusii.
Privítali sme zástupcov staršovstva zboru Kaplnka, od ktorých sme si vypočuli, čím 
zbor Kaplnka žije. Na bohoslužby Kaplnky prichádza stále viac ľudí, aktuálne je hľa-
danie nových vhodných priestorov. Prediskutovali sme otázky využívania priestorov 
na Cukrovej aktivitami Kaplnky, aktivít kazateľa D. Pastirčáka, ktoré robí pre náš zbor 
(kázne, krsty a požehnávania detí, sobáše, pohreby) a hospodárske otázky s tým 
súvisiace. Hovorili sme o ďalšej spolupráci – plánujeme pokračovať v spoločných bo-
hoslužbách na Vianoce a na Veľký piatok. Diskutovali sme tiež o návrhoch kandidátov 
pre voľby do Rady Cirkvi bratskej, ktoré budú v máji 2018 na volebné obdobie 2019 
– 2023. Naplánovali sme spoločné stretnutie oboch staršovstviev na február 2018.
Zvažovali sme ďalšie kroky v hľadaní kazateľa.
Zaoberali sme sa prípravou seminára Z. Vojtíška, ktorý sme ako zbor organizovali  
v sobotu 21. 10. 2017.
Zobrali sme na vedomie informáciu o zmenách vo zvukovej kabíne a potrebe hľadať 
nových zvukárov, ako aj pracovníkov do iných potrebných prác.
Prebrali sme pravidelnú agendu – poštu, kontrolu úloh, služby slovom a liturgovanie 
na ďalšie obdobie.
Termíny dalších stretnutí: 12. 11., 1. 12. 2017

ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
4. 11.  Božena Nagyová  81
8. 11.  Daniela Verčimáková  65
28. 11.  Ivan Valenta   77

Hospodin dáva silu svojmu ľudu. Hospodin požehnáva svoj ľud pokojom.

Žalm 29:11
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POZVÁNKY
Koncert na Cukrovej 12. 11. 2017
V rámci cyklu Slovenskej filharmónie Hudba v chrámoch bude v nedeľu 12. 11. 2017 
o 16.00 hod. v našom kostole na Cukrovej 4 koncert Slovenského komorného orche-
stra pod vedením Ewalda Danela. Spoluúčinkujú Juraj Adamuščin – spev a Marek 
Štrbák – organ. Vstupenky na koncert sa dajú zakúpiť v predpredaji Slovenskej filhar-
mónie alebo priamo na mieste hodinu pred koncertom. www.filharmonia.sk

OZNAMY
Opatrovanie seniora po úraze
Hľadáme veľmi súrne milú, láskavú a podľa možnosti aspoň trochu skúsenú opa-
trovateľku k 77-ročnému pánovi po úraze bederného kĺbu. Predbežne napr. na 3 
hodiny cca 3 – 4-krát do týždňa, prípadne aj na viac – všetko podľa vzájomnej dohody  
a s rešpektovaním časového plánu opatrovateľky. Nástup ideálne čo najskôr.
Kontakt v kancelárii zboru – cbba@cbba.sk, 0915 756 270.

Prosba od Armády spásy
Už po tretí rok sa bude konať potravinová zbierka v obchodoch TESCO. Táto zbierka 
bude prebiehať v dňoch 9.–11. novembra na štyroch miestach: Malacky, Devínska 
Nová Ves, Dubravka, Dolné Hony. 
Zbierka bude od rána do večera. Potrebujú dobrovoľníkov, ktorí budú na jednotlivých 
miestach, aby tam boli, komunikovali s darcami a prijímali potraviny do košíkov na to 
určených. Stačí, keď sa zapojíte na 2 hodiny, samozrejme, je možné aj dlhšie.
KONTAKT:  Vojtech Sirkovský, vojto.sirkovsky@gmail.com 
 0940 438 115 alebo 0905 362 866
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Ponuka pracovného miesta
Sociálny pracovník, psychológ v KASPIAN – Občianske združenie.
Hľadáme kolegu, ktorého pracovnou náplňou bude priama práca s deťmi a mládežou 
v teréne / klube, manažovanie projektov, fundraising.

Miesto práce: Furdekova 6/a, 851 03 Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: 1. 1. 2018
Ponúkaný plat (brutto): 841

Informácie o výberovom konaní: Kolo osobných pohovorov sa začína 16. 10. 2017  
a ukončí sa po nájdení vhodného kandidáta. Neváhaj a prihlás sa (prosíme, iba pokiaľ 
spĺňaš uvedené kritéria).

Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: vysokoškolské II. alebo III. stupňa.
Vzdelanie v odbore sociálna práca, psychológia.
Počítačové znalosti – používateľ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Windows 
– základy.
Počet rokov praxe – 3
Osobnostné predpoklady a zručnosti: dobrý písomný prejav, komunikačné zručnosti; 
samostatnosť, kreatívnosť, zodpovednosť, flexibilita, znalosť neziskového prostredia, 
cudzí jazyk (predovšetkým angličtina), vodičský preukaz a prax sú výhodou.

Stručná charakteristika spoločnosti
Poslaním programov KASPIAN je pomôcť napĺňať potreby detí a mladých ľudí, ktorí 
svoj voľný čas trávia v uliciach Bratislavy. Skvalitniť ich život prostredníctvom metód 
sociálnej práce, voľnočasovými a preventívnymi aktivitami ako aj vzdelávaním. Viac 
informácií nájdete na www.kaspian.sk alebo https://www.facebook.com/kaspian.sk.

KONTAKTNÁ OSOBA: Mgr. Radka Hrnčiarová, 0911 584 803
KASPIAN – Občianske združenie, Furdekova 6A, 851 03 Bratislava
www.kaspian.sk



10

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

5. 11. Ako sa nestratiť na ceste do novej krajiny
 Väčšina alebo menšina? Miro Kocúr

12. 11. Ako sa nestratiť na ceste do novej krajiny 
 Hľadanie a nachádzanie Miro Kocúr

19. 11. VIETOR VEJE KAM CHCE 25.
Nenávidieť lásku? Daniel Pastirčák

26. 11. Svetská svätosť Robert Bezák

3. 12. 1. ADVENTNÁ NEDEĽA 
Otvorenosť. Presahovať seba Daniel Pastirčák

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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Informácia zo zasadania staršovstva Kaplnky
Staršovsto sa stretlo 3. októbra. Hovorili sme o zlepšení podmienok v priestoroch A4, 
hlavne o potrebe osvetlenia zadnej časti sály. Je tam tma nebezpečná pri pohybe. 
Matúš Uhlík jednal s predstaviteľmi A4 o možnosti rekonštrukcie toaliet, žiaľ, nedo-
hodli sa. Znovu sme prebrali niektoré kroky, ako hľadať nové priestory pre Kaplnku. 
Mimoriadna zbierka na pomoc utečencom spojená s informovaním o našom projekte 
pomoci koncom septembra vyniesla 1 100 EUR. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli. Pri 
vhodnej príležitosti budeme informovať, ako boli tieto prostriedky použité. V súvislos-
ti s tým Attila Molnár informoval staršovstvo o novej možnosti pomôcť konkrétnemu 
utečencovi. 
Najbližšie predstavíme projekt neziskovej oganizácie Depaul Slovensko, ktorá 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. 
Hovorili sme o kandidátoch do Rady CB. Voľba Rady CB bude na najbližšej slovenskej 
konferencii CB v máji 2018. Návrhy chceme následne prejednať aj na stretnutí so 
staršovstvom zboru na Cukrovej. Na tomto stretnutí budeme hovoriť aj o vzájomnej 
spolupráci a našom využívaní priestorov na Cukrovej. 
Koncom septembra bolo veľmi podnetné víkendové stretnutie tímu Zvončeka – ľudí, 
ktorí sa starajú o deti v Kaplnke v zastúpení Jana Camara, Jana Moravčíková, Zuzka 
André, Daniel Vysoký, Soňa Hajtmanová a Klára Michoňková – s Danielom Pastičákom 
v Betánii v Senci. Okrem iného z neho vzišiel návrh pripraviť víkendovky s deťmi. 
Nasledujúce stretnutie staršovstva bude 14. 11. 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 decembrového čísla zasielajte do 27. novembra 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


