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Bdejte a modlite sa…
Sme už dlho bez kazateľa a sme z toho v zmätku. Cukrová prechádza krízou, to si tre-
ba pripustiť. Tá kríza nie je v tom, že tu nie je kazateľ, ale v tom, že jeho neprítomnosť 
vynáša na povrch to, čo bolo predtým skryté. Otázka dňa je, čo s nami táto kríza robí. 
Aké slabosti odhaľuje na nás samotných? Na mne osobne?

Čo v takej situácii robiť? Ježiš pri podobných okolnostiach svojim učeníkom po-
vedal: Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale 
telo je slabé. Mk 14:38. 

Bdieť znamená byť pri vedomí, strážiť, dávať pozor. Bdelosť neznamená nespavosť, 
ale naopak sústredenosť. Nie sú to bezsenné noci, ale skúmanie toho, akou cestou 
nás Pán Boh vedie. Ako mám na túto situáciu reagovať? Akú lekciu sa mám ja, nie 
ten druhý, naučiť? 

Ježiš učeníkom v Getsemane nevyčítal fyzický spánok, ale že prestali rozmýšľať 
nad proroctvom Zachariáša, cez ktoré ich upozornil na osobnú skúšku viery, ktorou 
budú musieť prejsť. Udri(em) pastiera a stádo sa rozpŕchne! Dve tretiny zomrú, 
zahynú, ale tretina z nej zostane. Tú tretinu prevediem cez oheň a pretavím ich, 
ako sa taví striebro, a vyskúšam ich, ako sa skúša zlato. Budú vzývať moje meno, 
ja ich vypočujem. Poviem: To je môj ľud, a on povie: Hospodin je môj Boh (Zach 
13:7–9). Cieľom skúšky neboli početné straty, ani oslabenie, ale vnútorné očistenie  
a obnovenie viery. Osobná kvalitatívna zmena, ktorá viedla k tomu, že neskôr nastalo 
duchovné prebudenie, ktoré sa prejavilo ako kvantitatívny aj kvalitatívny rast Cirkvi 
(Sk 2:41– 47). 

Pre Ježiša modlitba nie je len aktivita. Modlitba je jazyk, ktorým hovorí naše srdce 
k Bohu v samote a v skrytosti. Otvorenosť, dôvera a úprimnosť, ktorou pristupujeme 
k Bohu, aby sme s ním riešili svoj problém. Je to jednota viery a činov. 

Ježiš svoju oddanosť Bohu vyjadril slovne: Všemohúci dobrý Bože, ocinko môj! 
Vezmi odo mňa tento kalich. (Mk 14:36 parafráza). Jeho neochvejnú dôveru krásne 
ilustruje príbeh, ktorý zapísal Matúš (Mt.26:50–56): Tu pristúpili, položili na Ježiša 
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ruky a zmocnili sa ho. A hľa, jeden z tých, čo boli s Ježišom, vystrel ruku, vytasil 
meč, udrel veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. Vtedy mu Ježiš povedal: Vráť svoj 
meč na jeho miesto! Lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú. Alebo si mys-
líš, že nemôžem požiadať svojho Otca a že on by mi hneď neposlal viac ako dvanásť 
plukov anjelov? Ale ako by sa potom splnili Písma, že sa to tak musí stať? 

Učeníci vytvárali dojem, že sú pripravení a zvládnu aj to najhoršie. Voči varova-
niam sa cítili sebaisto. Boli presvedčení, že to majú v rukách. Hovorili, že sú oddaní 
Mesiášovi a nikdy v živote by ho nezradili. A predsa sa tak stalo. Peter sa prejavil ako 
zbabelec; zradil Ježiša ľudsky. Judáš zradil (prelial) nevinnú krv; zlyhal totálne. Tomáš 
prestal veriť vo vzkriesenie; jeho Mesiáš bol len ľudský záchranca, ktorý predčasne 
skončil. Andrej, Ján a Jakub všetko čomu žili a verili tri roky (obnovenie Izraela), hodi-
li za chrbát a vrátili sa k svojmu starému životu. Ježiš im zlyhania odpustil, ale cesta 
späť bola pre každého z nich ťažká. Každý si prešiel svojou kalváriou. 

Naša túžba po kazateľovi sa potrebuje pretaviť na túžbu po vlastnom očistení, 
po premene. Na tlmenie sebavedomých rečí o jednoduchých a rýchlych riešeniach. 
Na budovanie vzájomných vzťahov lásky a podpory. No len uvážte, kto by chcel byť 
kazateľom v spoločenstve, ktoré je vnútorne rozdelené a v ktorom má každý svoje 
jedine správne riešenie? 

Sústreďme sa na svoj osobný rast a na Božie možnosti, ktoré sú nevyčerpateľné. 
Okolo nás je dosť anjelov. Bdejme a strážme svoje srdce. Budujme otvorené a dobré 
vzťahy. 

Skúsme vydržať tú hodinu s Ježišom bdieť. 

Jozef Kerekréty, podpredseda staršovstva zboru
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SPOLOČNÉ STRETNUTIA 

Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.

11. 2. Po čom túži naše srdce Martin Ďuriška 

18. 2. Prečo sa modliť za kazateľa zboru? Ondrej Lupták 

25. 2. Prečo sa modliť za kazateľa zboru? Marek Roháček 

 
Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.

4. 2. Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou Zdeněk Vojtíšek 

11. 2. KNIHA RÚT 4. – 3. kapitola Vladimír Šimo

18. 2. Josef Sýkora 

25. 2. Josef Sýkora 

4. 3. Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou Ján Henžel 

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

11. 2. Svätý Boh a jeho ľud. Levitikus 1. Tomáš Henžel

18. 2. Peter Komrska 

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

4. 2. Je možné nájsť múdrosť? Milan Mitana

11. 2. Kázeň pre deti Juraj Kohút

18. 2. Boha sa boj, Jeho prikázania zachovávaj Milan Mitana

25. 2. Tvoje srdce je moja pustovňa Daniel Pastirčák 

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

4. 2. Slávka Timčáková a Jana Capeková

11. 2. Ivan Valenta

18. 2. Terézia Lenczová

25. 2. Ivan Lukáč – 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 
službukonajúcej 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
Kaplnka Domu Betánia Senec, Štefánikova 107

4. 2. Krst Pána Ježiša

 
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

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 ktoré-
ho sa deti zapájajú podľa svojich možností.
Vítaní sú všetci, ktorí majú záujem o nové podnety pre svoje dieťa a o stretnutie  
s inými ľuďmi.
Vo štvrtok 1. marca stretnutie NEBUDE.
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
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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 11–15-ročných je každý piatok o 17.00 hod. na Cukrovej 4.
V piatok 2. 2. stretnutie NEBUDE – polročné prázdniny.

KONTAKT:  Matúš Lupták, 0949 828 102, metjush@gmail.com

Mráčiky
Mráčiky sú detský spevácky zbor, prípravka do Kvapôčiek, pre deti druhého a tretie-
ho 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.sk

KONTAKT:  Michal Ferák, info@kvapocky.sk

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

KONTAKT:  Michal Laco, michal.laco@gmail.com, 0904 628 224
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Biblická hodina pre ženy
Stretnutie žien pri štúdiu Biblie bude v utorok 13. 2. 2018 o 18.00 hod. Podkladom 
pre naše premýšľanie bude text z Jána 16:5–33.
Srdečne vás pozývame. 

KONTAKT:  Drahomíra Ferenčíková, 0907 048 095

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

Modlitby
Každý štvrtok ráno o 6.30 hod. sa schádza skupinka na modlitbách za zbor, kaza-
teľa aj nového správcu zborovej budovy. Vítaný je každý, kto sa chce pripojiť.

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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STARŠOVSTVO ZBORU
Zo stretnutia staršovstva zboru 
V novom roku sa staršovstvo zboru (SZ) stretlo na rokovaní 15. 1. 2018. Stretnutia 
sa zúčastnil aj novovymenovaný administrátor zboru D. Pastirčák.
Stretli sme sa so staršovstvom Sv. Jura, aby sme hovorili o situácii a perspektívach 
stanice Sv. Jur. 
Reflektovali sme bohoslužby počas adventu a vianočných sviatkov.
Naplánovali sme služby – kázanie na bohoslužbách na obdobie do veľkonočných 
sviatkov. 
Zaoberali sme sa otázkami súvisiacimi s hľadaním kazateľa.
Prebrali sme a schválili viacero hospodárskych otázok, prebrali sme kroky súvisiace 
s hľadaním nového správcu budovy.
Informali sme o návšteve skupiny starších v zbore CB Nitra.
Prebrali sme tiež pravidelnú agendu – poštu, úlohy, termíny na ďalšie obdobie.
Zaoberali sme sa tiež pripravovanými akciami – príprava na krst a členstvo, príprava 
výročnej správy pre výročné členské zhromaždenie, 40 dní s Bibliou, Noc kostolov.
Najbližšie stretnutie SZ bude v pondelok 19. 2. 2018.

Informácia o iniciatíve Zboru CB Nitra
V pondelok 8. 1. 2018 sa stretli delegácia staršovstva Kaplnky a nášho zboru so 
staršovstvom Zboru CB v Nitre. Boli sme informovaní o genéze iniciatívy nitrianskeho 
zboru založiť v budúcnosti nový zbor v Bratislave. Tá vychádza z vízie CB „zakladanie 
zborov Plant 4 x 10“. 
Ich predstavou je, že br. kazateľ Tomáš Henžel, ktorý bol 1. 1. 2018 ustanovený za 
správcu Zboru CB v Nitre, zostane naďalej správcom nitrianskeho zboru a začne for-
mou práce s jednotlivcami formovať skupinu aj v Bratislave. Nepredstavuje si, že by 
začal s veľkým počtom ľudí. Ani, že by v menšom robili to, čo sa robí vo veľkom zbore. 
Hlavne nás chceli informovať o svojej iniciatíve a požiadali nás, aby sme k nej zaujali 
stanovisko. Staršovstvá sa tým budú zaoberať na spoločnom zasadnutí vo februári. 
Na stretnutí sme im vyjadrili prianie Božieho požehnania a ochotu pomôcť, ak budú 
v niečom našu pomoc potrebovať. Pred tým než sme sa rozišli, sme sa za novú prácu 
modlili.
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Pozvanie na cestu ku krstu a vstupu do spoločenstva cirkvi
Radi by sme pozvali všetkých, ktorí úprimne hľadajú Boha: 
– tých, ktorých Boh v Kristu našiel,
– tých, ktorí sú už dlhšiu dobu návštevníkmi našich bohoslužieb, a ktorí súčasne 
túžia po prijatí sviatosti krstu alebo po tom, aby sa stali členmi nášho spoločenstva, 
aby sa spolu s nami vydali na spoločné putovanie viery.
V mesiacoch marec až máj sa uskutoční 7–8 spoločných stretnutí. Na stretnutiach sa 
budeme spoločne aj jednotlivo pýtať otázky o zmysle života, sile lásky, moci hriechu a 
nádeji viery. Budeme spoločne skúmať, čo je a nie je cirkev. Stretnutia môžu pre záu-
jemcov vyústiť v prijatie sviatosti krstu a vstup do cirkvi na deň Letníc 20. mája 2018. 
Prvé stretnutie sa bude konať v utorok 6. 3. 2018 o 19.00 hod. v kostole na Cukrovej 
na 2. poschodí v modrej miestnosti. Pravidelné stretnutia budú nasledovať po 6. 
marci podľa spoločnej dohody na termínoch. 
Ak máte o túto dobrodružnú cestu ku krstu a vstupu do spoločenstva záujem, prí-
padne máte otázky, dajte mi, prosím, vedieť do konca februára 2018. 

Milan Mitana, 0903 776 563,  
mmitana83@gmail.com

Výročné členské zhromaždenie
V nedeľu 18. marca 2018 popoludní sa uskutoční Výročné členské zhromaždenie. 
Prosíme všetkých členov zboru, aby si rezervovali čas.

ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
  
8. 2.  Danica Zmetáková  78
8. 2.  Ján Šicko   70
10. 2.  Ladislav Görner  80
11. 2.  Ján Smolinský  75
21. 2.  Ivan Markuš   70
29. 2.  Júlia Markušová  70 
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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.

POZVÁNKY
Pozvanie pre rodiny predškolákov
Pozývame rodičov predškolákov spolu s deťmi na Popoludnie pri hrách a koláčikoch, 
ktoré bude v nedeľu 18. 2. 2018 od 16.00 do 17.30 hod. na Cukrovej 4 na 1. po-
schodí.
Ako názov napovedá, chceme sa spolu – deti, rodičia a tím besiedky – hrať, tvoriť, 
hostiť… a tak vytvoriť možnosť na vytváranie a budovanie vzťahov medzi deťmi i nami 
dospelými.
Na každého z vás sa tešíme!

Za tím predškolskej besiedky Zuzana Banová



Informačný list Február 2018

11

Pozvanie od Kvapôčiek
Milé sestry, milí bratia, 
začiatkom marca sa Kvapôčky chystajú po desiatich rokoch nahrať nové CD – Laby-
rint sveta. Celkové náklady na vydanie CD sme odhadli na 6 000 €: od nahrávania, 
techniky, strihu, až po samotné vylisovanie CD nosičov. Sami to nezvládneme, sme 
preto vďační za každú podporu pri získavaní potrebnej sumy. Každý príspevok nad 
10 € navyše odmeníme novým CD, keď bude hotové. Vyššie príspevky si uctíme aj ďal-
ším darčekom navyše. Pomôcť a podporiť nás môžete aj tak, že informáciu o zbierke 
na nové CD posuniete aj ďalej – vo svojich rodinách, medzi priateľmi a známymi, či 
kolegami. Sme vďační aj za firemné sponzorské dary. Všetko o pripravovanom CD  
a možnostiach podpory nájdete na našej webstránke: http://cd.kvapocky.sk.
Zároveň by sme Vás chceli pozvať na dve veľmi špeciálne akcie. Tohto roku si pripo-
menieme už päťdesiate výročie nášho detského spevokolu. Radi by sme spolu s vami 
oslávili pol storočia zážitkov, práce, služby, vzťahov medzi sebou i vzťahov s Pánom 
Bohom. Pozývame všetky súčasné i odrastené Kvapôčky, ale i všetkých našich pria-
teľov na spoločnú oslavu „Z rieky do mora“. Tá sa bude konať v sobotu 28. apríla. 
Následne v nedeľu podvečer zakončíme oslavy veľkým koncertom. Všetky aktuálne 
informácie o tomto víkende sledujte na našom facebooku: http://facebook.com/kva-
pocky a na našej webstránke www.kvapocky.sk 
Veľmi pekne ďakujeme za vašu podporu, a tešíme sa na vás na spoločnej oslave.

Team Kvapôčiek

Pozvanie z Trnavy 
V nedeľu 18. februára o 10.00 hod. bude slávnosť pri príležitosti vzniku prvého sa-
mostatného zboru CB v Trnave. Záujemcov, ktorí by sa chceli tejto slávnosti zúčastniť, 
prosíme, aby svoj záujem oznámili do kancelárie zboru, aby sme mohli organizátorom 
nahlásiť počet účastníkov.

Národný týždeň manželstva
V týždni od 12.–18. 2. 2018 bude prebiehať Národný týždeň manželstva – iniciatíva 
na podporu manželstva, počas ktorého prebieha na celom Slovensku mnoho poduja-
tí pre manželov. Informácie o kampani, jej zámere a pripravovaných akciách nájdete 
na www.ntm.sk.
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40 dní s Bibliou
V predveľkonočnom čase pozývame k spoločnému i osobnému čítaniu Biblie a roz-
jímaniu nad textami Písma, ktoré už ôsmy raz pripravuje česká CB. Materiály 40 dní  
s Bibliou pre tento rok – v náväznosti na reformačné jubileum minulého roka – pozý-
vajú k premýšľaniu a rozhovorom o Biblii samotnej.
Rozpis čítania na obdobie od 21. 2. do 1. 4. 2018 bude k dispozícii vo vestibule na 
Cukrovej 4, materiály na štúdium (osobné, v skupinách či na rodinné stíšenia s deť-
mi) a ďalšie informácie budú dostupné na stránkach www.cb.cz a www.cb.sk.

Ekumenický svetový deň modlitieb 2018
Už tradične sa stretnú veriaci z rôznych cirkví asi v 170 krajinách celého sveta prvý 
piatok v marci, aby podľa liturgie, ktorú pripravia ženy z niektorej krajiny – tentoraz 
zo Surinamu, slúžili bohoslužbu a spoločne prosili za problémy, ktoré daná krajina 
má. Tohtoročné stretnutie sa uskutoční v nedeľu 4. marca o 15.00 hod. v evanjelic-
kom kostole Sv.Trojice, Strečnianska ul. 15 v Bratislave. 
Všetci ste pozvaní k spoločným modlitbám.

Za SDM Viera Komrsková 

Konferencia Máme čo zvestovať
Téma: Evanjelizácia prostredníctvom cirkevného zboru.
Pozývame kazateľov, farárov, laických kazateľov, zakladateľov zborov, katechétov, ve- 
dúcich mládeže, biblických skupín, misijných a evanjelizačných pracovníkov, mužov 
aj ženy zo všetkých kresťanských denominácií na 10. konferenciu Máme čo zvestovať, 
ktorá sa bude konať v dňoch 5.–7. apríla 2018 v hoteli SATEL v Poprade.
Bližšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke www.mcz.cb.sk

Pozvanie pre pracovníkov s deťmi
Konferencia pracovníkov s deťmi sa tento rok uskutoční v termíne 20.–22. apríla 
2018 v zbore CB Bardejov. Bližšie informácie a prihlášky u koordinátorky pre prácu  
s deťmi CB Dagmar Danelovej, 0903 967 411, dagmar.danelova@gmail.com.
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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. 

Prikladáme 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 vnútor-
ný bazén, vírivka a 3 sauny.
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom konania pobytu sa s dôverou obráťte na 
brata 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

4. 2. Sloboda bytia pre druhého Karol Moravčík

11. 2. SEN KAPLNKY 4.  
Diktatúra erotiky Daniel Pastirčák

18. 2. VIETOR VEJE KAM CHCE 6.  
Plodná bolesť Daniel Pastirčák

25. 2. Kde umiestnime svoj priemer? Zuzana Mojžišová

4. 3. SEN KAPLNKY 5.  
Planéta na stole Daniel Pastirčák
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Informácia zo zasadania staršovstva Kaplnky
Na začiatku sme zhodnotili sviatočné – vianočné a silvestrovské bohoslužby. Prebrali 
sme rozmiestnenie stoličiek vrátane novokúpených, aby sme sa všetci pomestili a pri-
tom zostala prístupová cesta ako-tak voľná. Počas novomesačných bohoslužieb bude 
Daniel Pastirčák začínať krátkym príhovorom k deťom. Dohodli sme sa, že by bolo 
dobré počas modlitby Otče náš vysvietiť text na plátno, aby to povzbudilo k modle-
niu nahlas aj nových návštevníkov, ktorí si nie sú istí presným znením. Dohodli sme 
začať pravidelné stretávanie nácviku spievania Taizé piesní – raz do mesiaca – pred 
novomesačnými bohoslužbami. Lucia Michoňková sa podujala tieto nácviky začať 
a sprevádzať na gitare. Dúfame, že sa to stretne so záujmom a pomôže skvalitniť 
náš spev a obohatiť ho o nové piesne. Lucia navrhla aj premietať text piesne počas 
eucharistie. 
Jano André sa ponúkol, že požiada o pravidelné zapisovanie ľudí na služby pri orga-
nizovaní bohoslužieb tam, kde to ešte nefunguje. 
Jano Sajkala nám ukázal návrh kalicha a oboznámil nás s postupom prác na obrad-
ných riadoch. Zdržal sa pre sťahovanie rodiny do nového bytu, chorobu v rodine  
i poruchu zariadenia na opracovanie väčších kusov. 
V rámci pravidelného predstavenia zaujímavých projektov sa k nám najbližšie chys-
tajú ľudia z Artfóra a Daniel chystá klub s Andrejom Záthureckým o Simone Weil. 
Nasledujúce stretnutie staršovstva bude 19. 2. 2018 o 16.30 hod. na Cukrovej. 

Hľadáme dobrovoľníkov 
– na premietanie počas bohoslužieb. Ide iba o premietanie už pripraveného doku-
mentu. 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 marcového čísla zasielajte do 26. februára 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


