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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

Zviazaní bežci

Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, vezmite na seba milosrdný súcit, dobrotivosť, 
pokoru, miernosť, trpezlivosť, navzájom sa znášajte a odpúšťajte si, najmä ak by 
mal niekto niečo proti niekomu. Ako Pán odpustil vám, aj vy odpúšťajte druhým! 
Nadovšetko sa však odejte láskou, ktorá je zväzkom dokonalosti.  

List Kolosanom 3: 12–14

V živote čas od času čelíme veľkým výzvam. Môžu nás rozbiť, urobiť z nás horších 
ľudí, no môžu nás i premeniť v lepších ľudí – sú príležitosťou rásť k dokonalosti.  
O našom raste či páde rozhoduje láska. Láska je zväzkom dokonalosti. Ako deti sme 
sa hrávali hru na zviazaných bežcov. Dvojice sa zviazali a na povel bežali k určenému 
cieľu. Poučná hra. O výsledku nerozhodovala rýchlosť šikovnejšieho z dvojice, roz-
hodovala súhra oboch zviazaných bežcov. Bolo treba zosúladiť krok, uplatniť súcit, 
pokoru, miernosť, trpezlivosť, znášať sa, odpustiť druhému jeho slabosť, iba tak bolo 
možné napredovať optimálnou rýchlosťou k určenému cieľu. Tým pomyselným povra-
zom čo nás viaže je Láska – zväzok dokonalosti.  

Už dva roky čelíme výzve nájsť spoločnú cestu k Božej budúcnosti Cukrovej. Hľadá 
sa človek, ktorý by zaujal prázdne miesto. Je v tom riziko, môže nás to rozbiť, no je to 
i veľká príležitosť rásť k dokonalosti. Ak bude každý podľa svojich schopností a pred-
stáv utekať iným smerom, nepohneme sa z miesta, iba si budeme spôsobovať bolesť 
zbytočným napínaním povrazu. Je treba začať od seba, v srdci. Povedať nie všetkým 
pokušeniam k pohŕdaniu, odsudzovaniu, netrpezlivosti a hnevu. Rozhodnúť sa pre 
lásku. Spája nás láska Kristova. V nej spočíva všetka naša moc napredovať. Prijať sa 
navzájom, uznať putá, ktoré nás viažu. Iba tak budeme schopní napredovať optimál-
nou rýchlosťou k spoločnému cieľu. Odejme sa láskou, ona je zväzkom dokonalosti.

Daniel Pastirčák 
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SPOLOČNÉ STRETNUTIA 

Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.

11. 3. Za akého kazateľa sa máme modliť? Milan Číčel 

18. 3. Čím žiješ? Tomáš Komrska 

25. 3. Čím žiješ? Pavla Nagajová 

 
Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.

4. 3. Božia akcia si vyžaduje našu reakciu 
Novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou

 Ján Henžel 

11. 3. Kázeň z väzenskej kaplnky Petr Jašek

18. 3. Kniha Rút 5. 
Ona ti je vzácnejšia ako sedem synov Jozef Ban 

25. 3.  Daniel Pastirčák

1. 4. Veľkonočná nedeľa 
Slávnostné bohoslužby s Večerou Pánovou Zdeněk Vojtíšek

Bohoslužby Veľká noc

30. 3. Veľký piatok o 17.00 hod.
Bože, prečo si ma opustil Daniel Pastirčák

1. 4. Veľkonočná nedeľa o 10.00 hod. 
Slávnostné bohoslužby s Večerou Pánovou

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

11. 3. Milan Mitana

25. 3. Juraj Kohút

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

4. 3. Rozbité sny – Ján Krstiteľ Milan Mitana

11. 3. Rozbité sny – Mojžiš David Kudroč

18. 3. Rozbité sny – Rút Kristína Uhlíková 

25. 3. Rozbité sny – Lazar Peter Kozár 

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

4. 3. Svadba v Káne Lenka Borošová

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

4. 3. Táňa a Miroslav Smolinskí

11. 3. Ľubka a Zdenko Vráblovci

18. 3. Jozef a Milena Uhlíkovci

25. 3. Kamila Zajíčková a Blaženka Betková

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 

MIMORIADNE STRETNUTIE
V nedeľu 11. 3. po bohoslužbách bude príležitosť stretnúť sa s Petrom Jaškom, 
ktorému môžeme položiť otázky a dozvedieť sa viac o jeho skúsenostiach z misijnej 
práce v organizácii Hlas mučeníkov. Srdečne pozývame!
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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 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 štvrtky 1. 3. a 29. 3. stretnutia NEBUDÚ.
Ostatné štvrtky bude klub ako zvyčajne.
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
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.

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 tretie-
ho ročníka ZŠ.
Bližšie informácie: www.mraciky.cbba.sk

KONTAKT: Ester Ďurišková, 0905 413 086 
 mraciky@cbba.sk, spevokolmraciky@gmail.com

Kvapôčky
Tohto roku si pripomenieme už päťdesiate výročie nášho detského spevokolu. Radi 
by sme spolu s vami oslávili pol storočia zážitkov, práce, služby, vzťahov medzi se-
bou i vzťahov s Pánom Bohom. Pozývame všetky súčasné i odrastené Kvapôčky, ale  
i všetkých našich priateľov na spoločnú oslavu „Z rieky do mora“. Tá sa bude konať  
v sobotu 28. apríla. Následne v nedeľu 29. 3. podvečer zakončíme oslavy veľkým 
koncertom. Všetky aktuálne informácie o tomto víkende sledujte na našom face-
booku: http://facebook.com/kvapocky a na našej webstránke www.kvapocky.sk 
Veľmi pekne ďakujeme za vašu podporu, a tešíme sa na vás na spoločnej oslave.

Tím Kvapôčiek
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

Biblická hodina pre ženy
Stretnutie žien pri štúdiu Biblie bude 13. 3. 2018 o 18.00 hod. Podkladom pre naše 
premýšľanie bude text z Jána 17:1–26, Veľkňazská modlitba Pána Ježiša.
Srdečne vás pozývame. 

KONTAKT:  Drahomíra Ferenčíková, 0907 048 095
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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.
V pondelok 5. 3. stretnutie výnimočne NEBUDE.

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
Každú stredu v čase od 14.00 do 15.00 hod. je na druhom poschodí pripravená tzv. 
Obývačka pre seniorov. Ktokoľvek má chuť porozprávať sa, modliť sa, či stráviť čas  
s inými, a má možnosť prísť, je vítaný. 

KONTAKT:  Zuzana Banová, 0908 733 188, jzbanovci@gmail.com
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STARŠOVSTVO ZBORU
Zo stretnutia staršovstva zboru 
Staršovstvo zboru sa stretlo na svojom pavidelnom rokovaní v pondelok 19. 2. Okrem 
toho malo mimoriadne stretnutie v sobotu 24. 2. popoludní.
Stretli sme sa so staršovstvm zboru Kaplnka a s predstaviteľmi Združenia škôl C. S. 
Lewisa – zriaďovateľa Cirkevnej základnej školy Narnia a Bilingválneho gymnázia C. S. 
Lewisa ako aj s predstaviteľmi Bilgymu. Informovali nás o novej misii a vízii škôl, o ich 
smerovaní a plánoch, ako by sa chceli ďalej rozvíjať, ako aj o pripravovanm novom 
projekte rezidenčnej komunity na BilGyme. (Správa o školách bude súčasťou výročnej 
správy zboru.)
So staršovstvo zboru Kaplnka sme hovorili o vzájomnej spolupráci – pripravovaných 
spoločných bohoslužbách na Veľký piatok, o službe Daniela Pastirčáka, ktorý je správ-
com zboru Kaplnka a zároveň administrátorom nášho zboru, o využívaní našich pries-
torov na stretnutia skupín Kaplnky, o konferenčných návrhoch na Konferenciu CB, 
ako aj o príprave Noci kostolov, ktorú by sme radi pripravili v spolupráci s BilGymom.
Riešili sme otázku nového správcu budovy, ktorého budeme potrebovať od leta.
Zaoberali sme sa otázkami súvisiacimi s hľadaním kazateľa, o stretnutiach a rokova-
niach s dvoma možnými kandidátmi.
Hovorili sme o potrebe podporiť prácu Milana Mitanu, ktorý pôsobí v našom zbore 
ako vikár bez nároku na mzdu. Toto budeme riešiť spoločne so staršovstvom Sv. Jura.
Prijali sme krátku informáciu zo stretnutia hospodárov CB.
Stretli sme sa s Josefom Sýkorom a hovorili sme o tom, ako vníma náš zbor spoza 
oceánu a o prípadných možnostiach štúdia na škole kde pôsobí.
Riešili sme služby na bohoslužbách do konca marca.
Traja členovia staršovstva sa zúčastnia pastorálky kazateľov 16.–17. marca, na ktorú 
sú pozvané aj staršovstvá zborov, na tému Ako biblicky viesť naše zbory.
Priebežne sa zaoberáme prípravou Výročného členského zhromaždenia, ktoré bude  
v nedeľu 18. marca o 15.00 hod. – príprava výročnej správy, príprava podkladov.

Najbližšie pravidelné stretnutie staršovstva sa uskutoční v pondelok 19. 3. 2018.
V sobotu 24. 3. bude mať staršovstvo mimoriadne celodenné stretnutie.
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Výročné členské zhromaždenie 
V nedeľu 18. marca 2018 o 15.00 hod. sa uskutoční Výročné členské zhromaždenie. 
Prosíme všetkých členov zboru, aby si rezervovali čas a stretnutia sa zúčastnili.

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, prípad-
ne máte otázky, dajte mi, prosím, vedieť do utorka 6. marca. 

Milan Mitana, 0903 776 563,  
mmitana83@gmail.com
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ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
  
3. 3.  Darina Smolinská  77
18. 3.  Milan Číčel   76
25. 3.  Oľga Buchelová  91
28. 3.  Igor Tallo   75

Zosobášili sa
10. 2.  Jaroslava Bencsová a Ján Ban

Narodili sa
5. 2.  Marta Markušová rodičom Adamovi a Slávke
19. 2.  Edmund Lupták rodičom Matúšovi a Magdaléne

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
40 dní s Bibliou
V predveľkonočnom čase pozývame k spoločnému i osobnému čítaniu Biblie a rozjí-
maniu 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 je k dispozícii vo vestibule na Cuk-
rovej 4, materiály na štúdium (osobné, v skupinách či na rodinné stíšenia s deťmi)  
a ďalšie informácie sú 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 

Skupina DDA pozýva
Skpina DDA (Dospelé deti alkoholikov) pozýva na informačné stretnutie pre verej-
nosť, ktoré bude v piatok 16. 3. 2018 od 18.00 do 19.30 hod. v Dome Quo Vadis 
Bratislava, Hurbanovo námestie 1 na tému...existuje riešenie...
Prídite sa dozvedieť viac o práci a význame stretnutí DDA, aby ste v prípade potreby 
vedeli poradiť vo vašom okolí tým, ktorí to potrebujú.
Pravidelné stretnutia jednej zo skupín DDA sú vždy v stredu o18.00 hod. na Cukrovej 
4 na 2. poschodí.

KONTAKT:  Paťka 0902 229 278 
  Bibka 0907 573 215 
  Dana Baďanská 0905 446 876
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Popoludnie pre seniorov
Pozývame všetkých seniorov na predveľkonočné stretnutie pri duchovných piesňach 
a slove v sobotu 24. marca 2018 o 15.00 hod. v jedálni na Cukrovej na tému Od 
Golgoty ku prázdnemu hrobu. Ak muž umrie, azda zase ožije? (Jób 14:1) 
Slovom poslúži br. Štefan Markuš. 

Konferencia Máme čo zvestovať
Téma: Evanjelizácia prostredníctvom cirkevného zboru
Pozývame kazateľov, farárov, laických kazateľov, zakladateľov zborov, katechétov, ved-
úcich 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 do 7. apríla na www.unia-
dm.sk alebo u koordinátorky pre prácu s deťmi CB Dagmar Danelovej, 0903 967 411, 
dagmar.danelova@gmail.com.

Duchovné cvičenia 2018
Na rok 2018 plánujeme duchovné cvičenia v tichu s Danielom Pastirčákom v termí-
noch:
23.–27. 5. Levoča
2.–9. 9.  Levoča – týždňové – doporučujeme pre ľudí, ktorí majú  
  už skúsenosť s pobytom v tichu
24. – 28. 10. Marianka 

INFORMÁCIE A PRIHLÁŠKY: Alica Rosová, alica.rosova@gmail.com, 0915 749 470
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Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
Klub A4 v budove YMCA, Karpatská 2

4. 3. SEN KAPLNKY 5. 
Planéta na stole Daniel Pastirčák

11. 3. Nemôžeš slúžiť Hospodinovi Dawson Jones

18. 3. VIETOR VEJE KAM CHCE 7. 
Čo je moje a čo je tvoje? Daniel Pastirčák

25. 3. 50 odtieňov strachu Jana Camara

1. 4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
Som s vami po všetky dni až do konca Daniel Pastirčák

Bohoslužby Veľká noc

30. 3. Veľký piatok o 17.00 hod. v CB Cukrová 4
Bože, prečo si ma opustil Daniel Pastirčák

1. 4.
Veľkonočná nedeľa o 10.00 hod. 
v Klube A4, YMCA, Karpatská 2 

Som s vami po všetky dni až do konca
Daniel Pastirčák

Informačnýlist
marec 2018
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Klub po bohoslužbách 
„Našou túžbou je byť rodinou veriacich ľudí, v ktorej evanjelium pretvára všetko  
v našich životoch a skrze nás všetko v našom okolí.“
„Spoločenstvo Cirkvi bratskej v Nitre je mladým spoločenstvom denominácie Cirkvi 
bratskej na Slovensku a v Čechách. Začalo tým, že niektorí veriaci sa v r. 1997 prisťa-
hovali z iných miest Slovenska do Nitry. Spoločné bohoslužby začali v októbri r. 2000. 
V súčasnosti sa na bohoslužbách stretáva od 25 do 50 ľudí. Okrem bohoslužieb  
a komunitných stretnutí organizujme počas roku viacej aktivít, ktorými sa snažíme 
vyjadriť a komunikovať našu vieru, ale aj skvalitniť život ľudí v našom okolí.“ – píše sa 
v úvode webovskej stránky zboru CB v Nitre. 
V nedeľu 11. 3. po bohoslužbe vás pozývame na klub o živote tohto zboru s vikárom 
Dawsonom Jonesom. 

Výročné členské zhromaždenie Kaplnky
Dňa 18. 3. 2018 po bohoslužbe bude výročné členské zhromaždenie nášho zbo-
ru. Pozývame naň všetkých členov s hlasovacím právom ale aj nečlenov, priaznivcov  
a návštevníkov, ktorí sa chcú dozvedieť, čo bolo a čo sa chystá a chcú sa na tomto 
dianí aj podieľať. 

Informácia zo zasadania staršovstva Kaplnky
Začali sme spoločným stretnutím so staršovstvom zboru na Cukrovej a predstavi-
teľmi Združenia škôl C. S. Lewisa – zriaďovateľa Cirkevnej základnej školy Narnia  
a Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa ako aj predstaviteľmi oboch škôl. Predstavitelia 
škôl nám porozprávali o novej misii škôl, o ich smerovaní a plánoch, ako by sa mali 
ďalej rozvíjať. Tešíme sa, že sa školám darí a obdivujeme ich zápal. 
V ďalšej časti stretnutia po výbornej večeri (ďakujeme za ňu Melnovcom!) sme pokra-
čovali v rozhovore so staršovstvom zboru CB na Cukrovej o tom čo nás spája, o chys-
tajúcej sa Konferencii CB, využívaní priestorov na Cukrovej pre stretnutia Kaplnky,  
o funkcii Daniela Pastirčáka ako administrátora zboru na Cukrovej. Dohodli sme sa, že 
slávnostná bohoslužba na Veľký piatok bude ako tradične na Cukrovej. Hovorili sme 
aj o potrebe zviditeľniť školy aj v našom prostredí, lebo asi veľa členov a pravidelných 
návšetvníkov našich zborov ani nevie, že naše školy sú so zbormi prepojené a že ich 
chceme podporovať. 
Následne sme sa rozdelili a obe staršovstvá pokračovali vo svojom programe. 
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Staršovstvo Kaplnky potom prebralo čo sa dialo na bohoslužbách za ostatný mesiac. 
Potešili sme sa, že sa našiel človek – Roman Kičko ochotný spolupracovať na premie-
taní počas bohoslužieb. Zlepšuje sa zapisovanie služieb do tabuľky, ale ešte sa kde-tu 
treba polepšiť. Matúš a Janka boli pozrieť potenciálne nové priestory pre Kaplnku, 
ukázali sa však ako nevhodné. Treba hľadať ďalej. 
Dohodli sme sa, že výročné členské zhromaždenie bude 18. marca a začali sme ho 
pripravovať. Chystá sa aj letný pobyt D3 od 12. do 15. júla so Sašom Flekom ako hlav-
ným hosťom a už tradičný pobyt Kaplnky v Záježovej v termíne od 8. do 12. augusta. 
Ako vzácny hosť k nám zavítal z USA náš bývalý kazateľ na Cukrovej Josef Sýkora. 
Hovoril nám o ich súčasnom domovskom cirkevnom zbore Community of the Savior, 
ktorý je podľa Josefa v niečom podobný Kaplnke. Je to zbor otvorený návštevní-
kom mnohých kresťanských denominácií. Majú vlastnú liturgiu položenú dôrazom 
na eucharistiu, ktorá sa koná každú nedeľu a spev historických nábožných piesní. 
Vyučovanie prebieha hodinu pred bohoslužbou formou moderovaných diskusií na 
témy, ktoré vyberajú prevažne ľudia s teologickým vzdelaním. O tých nemajú núdzu, 
pretože vedúci kazateľ učí na teologickej škole (tej istej ako Josef) a spolupracujú aj  
s viacerými penzionovanými kazateľmi. V tom je naša situácia na Slovensku, kde je 
nedostatok kazateľov, odlišná. Je u nich silne rozvinutá sociálna práca. Radi sme Jo-
sefa opäť videli a ďakujeme za zaujímavý a snáď aj reálne inšpirujúci rozhovor. 
Nasledujúce stretnutie staršovstva bude 15. 3. 2018 o 18.00 hod. na Cukrovej. 

Duchovné cvičenia 2018
Na rok 2018 plánujeme duchovné cvičenia v tichu s Danielom Pastirčákom v termí-
noch:

23.–27. 5. Levoča
2.–9. 9.  Levoča – týždňové – doporučujeme pre ľudí, ktorí majú  
  už skúsenosť s pobytom v tichu
24. – 28. 10. Marianka 

INFORMÁCIE A PRIHLÁŠKY: Alica Rosová, alica.rosova@gmail.com, 0915 749 470
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Hľadáme dobrovoľníkov 
– na hru na klavíri pri sprevádzaní spevu piesní z Taizé.  
Ozvite sa Janke Belišovej: vasolibe@gmail.com
– 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 aprilového čísla zasielajte do 26. marca
 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


