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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

Je dobré si na začiatok roka pripomenúť, že naše spoločenstvo na Cukrovej je 
súčasť jednej vetvy Cirkvi a svetového kresťanstva. Naším poslaním je byť pre súčas-
ného človeka a nasledujúce generácie zrozumiteľným vyjadrením biblického zjavenia 
Trojjediného Boha a pôsobiť k osobnej viere, rozvoju jednotlivcov, rodín i skupín  
a budovať spoločenstvo jednoty v rozmanitosti s cieľom osláviť Boha vo svete a vná-
šať hodnoty evanjelia do všetkých sfér spoločnosti. Práve v období bez kazateľa je 
potrebné uvedomiť si tento cieľ. 

Pre rok 2018 sme pre náš zbor vybrali slovo z 1Korinťanom 13:4: 

Láska zhovieva, je dobrotivá, láska nezávidí, láska sa nechváli, nenadúva sa. 

Apoštol adresoval tieto slová vnútorne rozdelenému spoločenstvu a označil lásku 
za vyšší princíp, ktorý ich má spojiť v živý svätý Boží chrám (1Korinťanom 3:16–17). 

Láska je charakteristika Boha. Vyznačuje sa milostivou trpezlivosťou a dobrotivos- 
ťou. Nezlučiteľné s láskou sú závisť, sebachvála a pýcha. Výpočet charakteristík je 
oveľa dlhší, predsa však nie je vyčerpávajúci. Volá nás k tomu, aby sme sa jej učili cez 
osobný vzťah s Kristom, ktorý položil svoj život nielen za celý svet, ale aj menovite 
za svojich priateľov (Ján 15:13). Ak je niečo, čo osloví človeka aj v roku 2018, tak je 
to žitá láska – vzťahy rôznorodých ľudí snažiacich sa o porozumenie, dobroprajnosť, 
nesebecký záujem o druhého, úctu a podporu. 

Modlím sa za to, aby sme dokázali byť verní a oddaní tomuto poslaniu aj v roku 
2018 a svojmu okoliu komunikovali vernosť Kristovi cez ochotu prijímať jeden druhé-
ho aj napriek tomu, že sme rôzni; prejavovať vzájomnú dôveru tým, že činom a slo-
vám toho druhého nebudeme pripisovať obsah, ktorý nemá; že si budeme navzájom 
odpúšťať a povzbudzovať sa k dobru; usilovať sa o sebaovládanie a pokoru. 

Jozef Kerekréty, podpredseda staršovstva zboru
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Úvod do knihy Rút 

Nech Boh dá, aby táto žena, ktorá vstupuje do tvojho domu bola ako Ráchel  
a Lea, ktoré spolu vybudovali dom Izraela. Nech je tvoja rodina, ktorú ti dá Hospo-
din cez túto ženu, ako rodina Pereca, ktorého Júdovi porodila Támar. 

Rút 4:11–12 

Prečo starší mesta pripomenuli v túto chviľu životné príbehy týchto žien? Prečo si 
dnes pripomínať životný príbeh Rút? Lebo je plný prekvapení. 

Prvé prekvapenie: Boh pre svoj spasiteľský plán nachádza ľudí tam, kde by sme 
ich my nikdy nehľadali. V moábskej krajine vyhľadá Rút, ktorá bola z pohľadu sta-
rovekých Židov dvojnásobne diskvalifikovaná pre akékoľvek poslanie. Bola ženou,  
a tie boli v tom období vo vtedajších kultúrach outsiderkami „kvôli pohlaviu“, naviac 
nepatrila k vyvolenému národu a tak bola aj outsiderkou „podľa pôvodu“. No nako-
niec je súčasťou rodokmeňa najväčšieho izraelského kráľa Dávida, ktorý postupuje až 
ku koreňom Ježiša Krista. Medzi Perecom a kráľom Dávidom je vymenovaných desať 
generácií. Počiatkom rodokmeňa kráľa Dávida je syn, ktorého Júda splodil s Támarou. 
V 7. generácii je uvedený syn Obéd, ktorý sa narodil Boázovi a Rút. 

Prvá výzva: chceme sa učiť umeniu objavovať aj mimo nášho spoločenstva ľudí, 
ktorých si Boh chce použiť dnes v budovaní Božieho kráľovstva. 

Druhé prekvapenie: vymenovaním práve takýchto žien a ich príbehov nás pisateľ 
zámerne vovádza do najnechutnejších, najodpornejších a najnemorálnejších udalostí 
Biblie. Máme tu obrazy morálnych outsiderov. Čo to znamená dnes pre nás? Ukazuje 
nám, že aj ľudia, ktorých vylučuje určitá kultúra, spoločnosť ba dokonca i Boží zákon 
sa z Božej milosti a len pre ňu môžu stať súčasťou Božej rodiny. 

A tu je tá druhá výzva: otvárajme im brány nášho srdca, ale aj brány nášho spo-
ločenstva. 

Tretie prekvapenie: jej meno je vyryté do židovskej histórie v rodokmeni kráľovskej 
dynastie, aby sme nikdy nezabudli, že skutočná veľkosť človeka je v láske. Boh nena-
šiel lásku, oddanosť a vernosť tam, kde mala byť - vo svojom národe, no nachádza ju 
napriek rôznym zlyhaniam práve u moábčanky Rút. 

Tretia výzva: pýtajme sa individuálne, ale aj ako spoločenstvo, ako je to s našou 
láskou voči Bohu? 
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Štvrté prekvapenie: naše osobné dejiny sú oveľa dôležitejšie ako si myslíme. Oby-
čajné udalosti každodenného života našej hrdinky, ktoré sa odohrali v malom bez-
významnom mestečku Betlehem mali neobyčajný význam nielen na lokálnej úrovni, 
ale ovplyvnili aj dejiny celého izraelského národa, a ich význam z pohľadu záchra-
ny človeka je celosvetový a nadčasový. Preto, ak chceme porozumieť tejto biblickej 
knihe, musíme v nej objaviť, ako sa v nej prelínajú tieto roviny: osobná, národná  
a celosvetová. 

Štvrtá výzva: skúsme sa pozrieť na svoj príbeh v tomto kontexte a rozmýšľajme, 
ako náš osobný príbeh, ale aj príbeh nášho spoločenstva ovplyvňuje príbehy či his-
tóriu ľudí okolo nás. 

Vstúpme teda do príbehu Rút s očakávaním nových prekvapení. 

Jozef Ban, starší zboru
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SPOLOČNÉ STRETNUTIA 

Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.

14. 1. Čím žiješ? Elena Andreová 

21. 1. Čím žiješ? Nataša Mendelová 

28. 1. Čím žiješ? Renáta Kubáň 

 
Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.

1. 1.
NOVÝ ROK 

Naša budúcnosť je ukotvená 
v našej prítomnosti. 

Jozef Ban

7. 1. MODLITBA PÁNOVA 
Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou

Jozef Uhlík 

14. 1. KNIHA RÚT 1. 
Božie plány a naše osobné dejiny. Štefan Markuš

21. 1.
KNIHA RÚT 2. 

Odišla som plná, 
ale Hospodin ma privádza späť prázdnu.

Kristína Uhlíková

28. 1.
KNIHA RÚT 3. 

Čím som si získala tvoju priazeň, 
že sa ma ujímaš, hoci som cudzinka? 

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

7. 1. Aliančný týždeň modlitieb – o 17.00 hod.
v Reformovanej kresťanskej cirkvi na Nám. SNP 

14. 1. Aliančný týždeň modlitieb – o 18.00 hod.
v Novom kostole na Legionárskej 

21. 1. A tak sa nehanbím za svedectvo 
nášho Pána. 2Tim 1:8 Slavoj Krupa 

28. 1. Ondrej Lupták 

Nedeľné bohoslužby Sv. Jur o 10.00 hod.
Bohoslužby sa konajú v budove AI Nova na Prostrednej ulici 47/A.
Januárové zamyslenia budú venované biblickej knihe Kazateľ.

7. 1. Všetko má svoj čas Milan Mitana

14. 1. Užívaj deň! Jedz a pi! Milan Mitana

21. 1. Márnosť múdrosti, múdrosť márnosti Vlado Šimo

28. 1. Umenie dobrých otázok 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
Kaplnka Domu Betánia Senec, Štefánikova 107
V januári Integrované bohoslužby nebudú. Najbližšie budú v nedeľu 4. 2. 
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

7. 1. Ivan Lukáč s Večerou Pánovou

14. 1. Mária a Lukáš Kulískovci

21. 1. Milada a Jan Komrskovci

28. 1. Robert Bezák

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 



7

Informačný list Január 2018

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.
Prvé stretnutie v novom roku bude vo štvrtok 10. 1.
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 novom roku začínajú stretnutia besiedky v nedeľu 14. 1.

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
Od 8. januára opäť každý pondelok o 18.45 hod. je pravidelné pondelkové stretnutie 
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 o 14.00 hod. 

KONTAKT:  Zuzana Banová, 0908 733 188, jzbanovci@gmail.com
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Biblická hodina pre ženy
V utorok 16. 1. 2018 o 18.00 hod. budeme mať prvé stretnutie pri biblickom štúdiu 
v novom roku. Podkladom pre naše premýšľanie bude text z Jána 15:1–27, 16:1–4. 
Srdečne vás pozývame. 

KONTAKT:  Drahomíra Ferenčíková, 0907 048 095

MIMORIADNE STRETNUTIA
Aliančný modlitebný týždeň 7.–14. január 2018
Cudzinci a pútnici
„Každý je cudzinec – skoro všade.” Tento slogan, ktorý sa stal populárnym pred pár 
rokmi, odráža hlbokú biblickú pravdu. Ako kresťania sme cudzincami na tomto svete. 
Prechádzame ním, ale nie je to náš domov. Sme na ceste do nášho definitívneho cieľa, 
nebeského domova, ktorý Kristus pre nás buduje. Táto jednoduchá a základná pravda 
má veľa dôsledkov: 
Kresťan vie, že tu nebude navždy.
Toto je najlepší protijed na materializmus našich čias. Ako kresťania sa nemusíme 
spoliehať na úspory, akcie či skvelú kariéru. My len prechádzame týmto svetom. Vie-
me, že len to, čo investujeme do kráľovstva Božieho, bude mať večnú hodnotu. Nikto 
nezariaďuje hotelovú izbu tak, ako by tam mal žiť nastálo.
Kresťan hľadí vpred do budúcnosti.
Život kresťana je ako tešiť sa na dovolenku, kde je všetko all-inclusive a vyplatené  
v najlepšom hoteli, ale ešte oveľa lepšie. Toto všetko presahuje našu predstavivosť. Je 
to len krátka cesta, často s ťažkosťami, ale stojí to za to. Nanešťastie veľa kresťanov 
stratilo z dohľadu miesto kam vierou smerujú. Toto nám pomáha vydržať ťažkosti  
a súženie. Tešíme sa na nikdy nekončiaci a radostný zajtrajšok. 
Kresťan je schopný vyhodnotiť veci správne.
Znamená to, že hodnotíme veci vo svetle ich budúcej hodnoty. Večné veci – to je to 
čo sa počíta. Musíme sa pýtať sami seba: „Aký večný vplyv pre slávu Božiu môžem 
mať dnes na svoju rodinu, priateľov a susedov?“
Kresťan môže byt prenasledovaný preto, že vyznáva iné hodnoty.
Nie každý bude súhlasiť s naším uhlom pohľadu. Faktom je, že veľa ľudí a vlád vidí 
vieru v Pána Ježiša Krista ako hrozbu. Intuitívne cítia, že Ježiš je Pán a že svoju slávu 



10

Informačný list Január 2018

nebude zdieľať len tak s hocikým. Stáť za svojou vierou môže niekedy viesť k prena-
sledovaniu, ba až k smrti.
Kresťan je milostivý k cudzincom.
Ako cudzinci v tomto svete môžeme sympatizovať s cudzincami, ktorých Pán Boh 
doviedol do našich krajín. Ako kresťania sme povolaní byť milostiví voči cudzincom 
a ukázať im rovnakú milosť, ako Pán Ježiš preukázal nám. Je to naša výsada pozvať 
ich k nám, do našich spoločenstiev viery, aby sa aj oni mohli ku nám pridať na cestu 
do večného mesta.

José Hutter,  
Modlitebná a teologická komisia španielskej Evanjelickej aliancie

Január 
2018 Cirkev, zbor Miesto Čas

7. N Reformovaná kresťanská 
cirkev Nám. SNP 4 17.00

8. P Evanjelická cirkev a. v. Schn. Trnavského 2 18.00

9. U Kresťanské zbory Pri Šajbách 1 18.00

10. S Cirkev bratská Cukrová 4 18.00

11. Š Bratská jednota baptistov Palisády 27 A 18.00

12. Pi Cirkev adventistov 
siedmeho dňa Cablkova 3 18.00

13. So Evanjelická cirkev 
metodistická Panenská 10 18.00

14. N  Evanjelická cirkev a. v. 
– Nový kostol Legionárska 2 18.00

Srdečne pozývame na všetky stretnutia.
Evanjelická aliancia v SR
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STARŠOVSTVO ZBORU
Zo stretnutia staršovstva zboru 
Staršovstvo zboru sa v decembri stretlo na svojom pravidelnom stretnutí 1. 12. 2018 
a mimoriadnom v sobotu 9. 12. 2018. Zaoberali sme sa nasledovnými témami:
• Služby na decembrové bohoslužby – advent, Vianoce, Silvester, Nový rok.
• Témy a kazatelia na obdobie od januára do veľkonočných sviatkov, služba počas  
 aliančného modlitebného týždňa, liturgia bohoslužieb.
• Pravidelná agenda – pošta a kontrola úloh.
• Zaoberali sme sa otázkou administrátora po odchode Jána Henžela z tejto   
 pozície k 31. 12. 2017. Staršovstvo sa zhodlo na tom, že z Radou CB navrhnu-  
 tých kandidátov na administrátora zboru navrhne Rade vymenovať Daniela  
 Pastirčáka. Následne Rada CB na svojom rokovaní 12. 12. 2017 vymenovala  
 kazateľa Daniela Pastirčáka za administrátora nášho zboru od 1. 1. 2018.
• Stretli sme sa s Vladimírom Šimom a rozprávali o ďalších možných krokoch  
 v prípadnej spolupráci.
• V otázke hľadania kazateľa sme zhodnotili posledné uskutočnené kroky.
• Hospodárske otázky – stav na účtoch, odmeny pracovníkom zboru, zvýšenie  
 platov o Radou CB odporúčaných 4,8%, informácia o uskutočnených stretnutiach  
 ohľadom opravy strechy a akustiky sály, potreba slúchadiel pre tlmočníkov,  
 prípadná výmena slúchadiel pre ľudí so zhoršeným sluchom, riešenie otázky  
 správcu budovy po odchode Ľuba Melnu do dôchodku.
• SZ udelilo poverenie učiteľom náboženstva na školách Narnia a BilGym.

Najbližšie stretnutie staršovstva zboru bude v pondelok 15. 1. 2018.
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ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
1. 1. Viera Ciesarová  86
1. 1.  Vlasta Luptáková  86 
5. 1. Mária Ďuríková  89 
9. 1.  Zlata Banská   86
21. 1.  Dagmar Valentová  78 
30. 1.  Jiří Baše   80 

Narodili sa
2. 12.  syn Samuel rodičom Kristíne a Matejovi Ciesarovcom
28. 12.  dcéra Alica rodičom Dorke a Lukášovi Kavickým

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

Hľadáme dobrovoľníkov
– do kabíny svetla a zvuku – zvučenie bohoslužieb a iných akcií podľa potreby  
a možností,
– na premietanie počas bohoslužieb. 
Budeme radi, keď sa nájdu ochotní záujemcovia, ktorí nemusia byť odborníkmi  
v danej oblasti, ale majú ochotu pomôcť a učiť sa nové veci.

Prihlásiť sa môžete v kancelárii zboru – 0915 756 270, cbba@cbba.sk  
alebo pri zvukárskom pulte či premietaní.
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POZVÁNKY
Prázdninový klub
Všetky školopovinné deti pozývame na prázdninový klub dňa 2. februára 2018, ktorý
sa bude konať na Cukrovej 4 od 9.00 do 16.00 hod.
Pre deti bude zabezpečený program aj obed. Privítame koláčiky na desiatu. Treba si
priniesť prezuvky a 2€ na obed.
Deti bude možné prihlásiť začiatkom januára online na stránke:
http://www.scriptureunion.sk/aktivity/prihlasky/

Natália Luptáková
Scripture Union Slovakia

Celoslovenský pobyt seniorov 2018
Milí bratia a sestry, dovoľte, aby sme Vás srdečne pozvali na 15. ročník celosloven-
ského pobytu seniorov, ktorý sa uskutoční v horskom hoteli Repiská, v Demänovskej 
doline pod Chopkom. 
Rada Cirkvi bratskej organizáciou týchto pobytov poverila brata Dušana Kintlera. 
Spolu s bratom Kintlerom sa na organizácii spolupodieľa sestra Viera Mitaľová zo 
zboru Prešov, sestra Mária Porubská zo zboru Bardejov, brat Štefan Suchanský a Juraj 
Kohút zo zboru Levice, Štefan Kušnír zo zboru Hrádek (ČR), Ľubomír Vyhnánek za 
Kresťanské Zbory Bratislava–Rača. 
Organizačný tím podporujú aj niekoľkí dobrovoľníci, ktorí sa zúčastnia pobytu. Prikla-
dáme niekoľko dôležitých informácií o konaní pobytu:

Termín:      10.–17. 6. 2018
Cena za pobyt:     185 € (8 dní/7 nocí s plnou penziou a wellness)
Prihlasovanie a zaplatenie zálohy:  50 EUR do 28. 2. 2018
Kontakt:      Kintler Dušan, tel. č. +421 910 453 823

Zálohy prosíme posielať na číslo účtu:
SK75 1100 0000 0080 1308 4473
Do poznámky pre príjemcu uveďte svoje meno.
V prípade neúčasti na pobyte zaplatená záloha nebude vrátená.
V cene pobytu je plná penzia, hotelové wellness centrum, kde je k dispozícií vnútorný 
bazén, vírivka a 3 sauny.
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V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom konania pobytu sa s dôverou obráťte na bra-
ta Dušana Kintlera, 0910 453 823, kintler.dusan@gmail.com
Tešíme sa na stretnutie s Vami a prajeme Vám všetkým Božie požehnanie.

Za organizačný tím 
Juraj Klementovič, riaditeľ Kancelárie Rady CB
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Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
Klub A4 v budove YMCA, Karpatská 2

7. 1. Čo pokračuje, čo začína?  Daniel Pastirčák

14. 1. VIETOR VEJE KAM CHCE 5. 
Ak neodídem, neprídem Daniel Pastirčák

21. 1. SEN KAPLNKY 3. 
Oltár v tržnici Daniel Pastirčák

28. 1. Peter a Kornelius Alica Rosová
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Informácia zo zasadania staršovstva Kaplnky
Posledné minuloročné stretnutie sme mali 5. decembra. Ako hostia prišli Mária  
a Lukáš Kulískovci, ktorí sa rozhodli po svadbe žiť a pracovať v Bratislave. Hovorili 
sme s nimi o ich plánoch, o tom, aké majú skúsenosti zo zborového života v Brne, 
aké prvé postrehy získali z Kaplnky. Lukáš zatiaľ ešte len hľadá vzťahy, Bratislava je 
pre neho novým miestom. Mária pozná veľa ľudí, ale vníma prítomnosť veľa nezná-
mych v Kaplnke. Zapojili sa však už do života skupiniek, pretože práve osobné vzťahy 
považujú za dôležité. 
Navrhli sme ďalší plan na predstavenie zaujímavých projektov až do do leta roku 
2018. Treba osloviť zodpovedných ľudí, či a kedy môžu prísť. V januári 21.1. prídu 
predstavitelia združenia Interga predstaviť ich činnosť. Rozprávali sme sa o detailoch 
pomoci mladej mamičke a dohodli sme sa o príspevku na bývanie. Daniel Pastirčák 
pozitívne zhodnotil stretnutie rozširujúcej sa skupiny homiletikov v Betánii. 
V rámci spolupráce so zborom CB na Cukrovej pri podpore našich škôl (ZŠ Narnia  
a Gymnázium C. S. Lewisa) sme rozprávali o nových učiteľoch náboženstva i o očaká-
vanom spoločnom stretnutí oboch staršovstiev. 
Nasledujúce stretnutie staršovstva bude 9. 1. 2018 o 18.00 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 februárového čísla zasielajte do 29. 1. 2018.
 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: 
Daniel Pastirčák: 0948 362 827, daniel.pastircak@cbkaplnka.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


