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SPOLOČNÉ STRETNUTIA 

Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.

10. 12. Čím žiješ? Emil Komárik 

17. 12. Čím žiješ? Milan Hornáček 

 
Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.

3. 12.

1. ADVENT
 Benedictus

Chválospev Alžbety a proroctvo Zachariáša 
 Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou

Ján Henžel 

10. 12. 2. ADVENT
Magnificat – Chválospev Márie Zdeněk Vojtíšek

17. 12. 3. ADVENT 
Nunc Dimittis – Chválospev Simeona Marek Markuš

24. 12. 4. ADVENT A ŠTEDRÝ DEŇ
Gloria in Exelsis Deo. Chválospev anjelov Jozef Kerekréty

31. 12. SILVESTER – mimoriadne o 17.00 hod. Marcel Markuš a tím

7. 1. Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou Petr Jašek
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Bohoslužby na Vianoce 

24. 12. 4. ADVENT A ŠTEDRÝ DEŇ
Gloria in Exelsis Deo. Chválospev anjelov Jozef Kerekréty

25. 12. 1. SVIATOK VIANOČNÝ
Vianoce – Dostať a dať Daniel Pastirčák 

26. 12. 2. SVIATOK VIANOČNÝ
Štefan a jeho protivníci Vlado Šimo

Silvester a Nový rok 

31. 12. SILVESTER – o 17.00 hod. Marcel Markuš a tím

1. 1. Novoročné bohoslužby o 10.00 hod. Jozef Ban

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

10. 12. Jan Komrska

17. 12. Boh nám nedal ducha bázne, 
ale moci a lásky a zdravého rozumu Blahoslav Číčel
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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. 12.
1. ADVENTNÁ NEDEĽA

Máme čakať iného? 
Mária a Mesiáš všetkých 

Marek Markuš

10. 12.
2. ADVENTNÁ NEDEĽA

Máme čakať iného?
Šimon Peter a Mesiáš trpiaci 

Mária Kulísková

17. 12.
3. ADVENTNÁ NEDEĽA

Máme čakať iného? 
Samaritánka a Mesiáš osobný 

Milan Mitana 

24. 12. Vianočná koledová slávnosť o 15.30 hod.

31. 12. Aký bol rok 2017? Tomáš Bachmayer

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

Integrované bohoslužby v Betánii Senec
Kaplnka Domu Betánia Senec, Štefánikova 107
17. 12. mimoriadne o 17.00 hod.
Program bude spojený s vystúpením detí zo skautského oddielu.

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

3. 12. Zuzana a Jozef Banovci

10. 12. Mráčiky – detský spevokol

17. 12. Slávka Timčáková

24. 12. Ivan Lukáč, slávnostná bohoslužba s Večerou Pánovou

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
Decembrové stretnutie biblického štúdia bude v utorok 12. 12. 2017 o 18.00 hod. 
Podkladom pre naše premýšľanie bude text z Jána 15:1–27, 16:1–4. 
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).
V decembri bude posledné stretnutie 17. 12. Po sviatkoch sa opäť stretneme 14. 1. 
2018.

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.
V decembri bude stretnutie iba v nedeľu 10. 12. 
V nedeľu 17.12. besiedka nebude. Deti budú na bohoslužbách spolu s rodičmi a po 
skončení ich všetkých srdečne pozývame na spoločný obed a zdobenie medovníkov. 
Prosíme rodičov, aby sa prihlásili do utorka 12. 12. 2017 na https://goo.gl/forms/
mSR4ohX8DxkWZXfC3

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

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.
Počas sviatkov – 25. 12. a 1. 1. 2018 – stretnutia nebudú

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  
vždy v stredu o 14.00 hod. 

V stredu 27. 12. stretnutie nebude.

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

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 tí-
mom z Naše Manželstvo n. o. prednáša témy obohacujúce manželský vzťah. Certifikát 
získala od Inštitútu Davida Fergusona The Great Commandment Network. Ako vyško-
lený laický kresťanský kouč sa venuje osobnému poradenstvu, koučingu, podporným 
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 sa stretlo na svojom pravidelnom zasadaní 12. 11. 2018.
SZ rokovalo s Predsedníctvom Rady CB – br. Š. Evin, M. Moravský, J. Henžel – o otázke 
zmeny administrátora zboru, nakoľko brat Ján Henžel požiadal Radu CB o uvoľnenie 
z tejto funkcie k 1. 1. 2018. Touto otázkou sa SZ zaoberalo aj na mimoriadnom stret-
nutí 26. 11. 2018. Otázka by sa mala doriešiť v priebehu decembra t. r.
Stretlo sa so záujemcom o krst.
Zaoberalo sa prípravou služieb na nadchádzajúce sviatky – advent, Vianoce, Silvester 
a Nový rok.
Zaoberalo sa pravidelnou agendou – poštou, kontrolou úloh, stanovilo si termíny 
pravidelných stretnutí v prvom polroku 2018.
Preberalo otázky súvisiace s hľadaním kazateľa, zhodnotilo informácie z rozhovorov  
s niektorými možnými kandidátmi na kazateľa alebo vikára.
SZ vyjadrilo súhlas s nahrávaním nového CD Kvapôčiek v priestoroch modlitebne  
v marci 2018.

POZVÁNKY
Adventné stretnutie seniorov
„Pôjdeš s týmto mužom? Ona odpovedala: Pôjdem.“
Srdečne pozývame všetkých seniorov na predvianočné stretnutie v sobotu 9. 12. 
2017 o 15.00 hod. v jedálni na Cukrovej. Slovom poslúži br. Štefan Markuš.

Koncert pre ľudí bez domova
Pozývame Vás na koncert Doma dobre, ktorý sa uskutoční dňa 10. 12. 2017 o 14.00 
hod. v Nocľahárni sv. Vincenta de Paul na Ivanskej ceste 32.
Vystúpia Moyzesovo kvarteto, Sendreiovci a Para.  
Daniel Pastirčák uvedie svoju knihu Starec a dieťa. Vstup dobrovoľný.
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ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
14. 12.  Andrea Takácsová  76 
15. 12.  Božena Fedorjaková  75
18. 12.  Vladislav Jurčo  91
21. 12.  Tatjana Borošová  77 

Nadácia Integra pozýva na Vianočný benefičný koncert
V stredu 13. decembra o 19.00 hod. sa v kostole Cirkvi bratskej na Cukrovej 4 usku-
toční koncert s názvom „Dajme deťom hlas“. Koncert bude spomienkou na hudobný 
letný tábor v Etiópii, kedy sa deti pod vedením slovenských hudobníkov učili hrať na 
hudobné nástroje, tancovať, spievať.
Symbolicky sme im dali hlas. Aby spievali, objavovali svoje vlastné schopnosti, mali 
pocit dôstojnosti a prehovorili k Slovensku.
Príďte si vychutnať predvianočnú atmosféru v spoločnosti hudobníkov ako Jozef 
Lupták, Peter Vrbinčík, Ivan Šiller a detský spevácky zbor Superar, z ktorých sa niek-
torí hudobného tábora zúčastnili, a podporiť tak africké deti pri získavaní vzdelania. 
Práve vzdelanie dáva deťom „hlas“ premieňať ich životy, rodiny, komunity aj spoloč-
nosť, v ktorej žijú.
Po koncerte sa s Vami radi porozprávame pri občerstvení a výstave fotografií.
Vstup na koncert je voľný, registrujte sa však, prosíme, cez stránku integra.sk

OZNAMY
Hľadáme spoločníčku pre 89-ročnú babičku v lokalite Račianského Mýta na 3 popo-
ludnia v týždni /každý druhý týždeň/ od 13.00 do 16.00 hod. Službu radi zaplatíme. 
Kontakt: 0915 446 507.
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Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
Klub A4 v budove YMCA, Karpatská 2

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

10. 12. 2. ADVENTNÁ NEDEĽA
Bdelosť Robert Bezák

17. 12. 3. ADVENTNÁ NEDEĽA 
Trpezlivosť. Svet instantného šťastia Daniel Pastirčák

24. 12. 4. ADVENTNÁ NEDEĽA A ŠTEDRÝ DEŇ
Smelosť. Láska a strach Daniel Pastirčák

31. 12. SILVESTER
Chváľte Ho, všetky hviezdy jagavé! Jana Camara

VIANOCE – na Cukrovej 4 o 10.00 hod. 

25. 12. 1. SVIATOK VIANOČNÝ
Vianoce – Dostať a dať Daniel Pastirčák 

26. 12. 2. SVIATOK VIANOČNÝ
Štefan a jeho protivníci Vlado Šimo
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Informácia zo zasadania staršovstva Kaplnky
Staršovsto sa stretlo 14. novembra. Na pozvanie prišli aj zástupcovia umeleckej sku-
piny, ktorá výtvarne alebo dramaticky dotvára naše bohoslužby – Martin Dzurek, 
Tomáš Prištiak a Jaroslav Belo Beliš. Rozprávali sme o prepojení ich tvorby a bohoslu-
žieb, o vzájomnej inšpirácii, o možnosti požiadať o spoluprácu zo strany homiletikov 
a možnosti nechať sa naopak inšpirovať umeleckými dielami pri tvorbe homílie.
Prvý decembrový víkend bude mať rozširujúca sa skupina homiletikov stretnutie  
v Betánii. Pozvanie dostali aj ľudia, ktorí doteraz v Kaplnke nekázali. 
V rámci bohoslužieb do konca kalendárneho roka sa predstavia pracovníci neziskovej 
organizácie Depaul (vyhlásili sme aj finančnú zbierku na podporu ich pomoci bez-
domovcom pred zimou), prídu aj zástupcovia Betánie zo Senca, ktorí nám ponúknu 
výrobky z chránenej dielne svojich klientov a spevácky zbor CB Kvapôčky, ktorý príde 
zaspievať a ponúknuť nám možnosť kúpiť si predplatné chystaného CD z ich tvorby. 
Hovorili sme aj o príprave bohoslužieb počas adventu a vianočných sviatkov. Roz-
mýšľali sme, ako upraviť čo najefektívnejšie sálu v prípade, že je veľa hostí. Pre zlep-
šenie viditeľnosti v zadnej časti sály, ktorou sa vstupuje, zakúpime nabíjateľné lampy. 
Prerokovali sme možnosti ako pomôcť konkrétnym ľuďom v momentálnom stave 
núdze. 
Nasledujúce stretnutie staršovstva bude 5. 12. 2017 o 18.00 hod. na Cukrovej. 

Hľadáme dobrovoľníkov 
– 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 januárového čísla zasielajte do 27. decembra 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


