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Informačnýlist
apríl 2018

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

SPOLOČNÉ STRETNUTIA 

Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.

8. 4. Čím žiješ? Pavel Boroš 

15. 4. Čím žiješ? Drahomíra Ferenčíková 

22. 4. Čo ti Kvapôčky dali a čo ti vzali? Milica Kailingová 

 
Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.

1. 4. Veľkonočná nedeľa 
Slávnostné bohoslužby s Večerou Pánovou

Zdeněk Vojtíšek

8. 4. O čom je modlitba kresťana Jozef Ban

15. 4. Tomáš Dávid Kudroč 

22. 4. Otče náš, ktorý si na nebesiach... Vlado Šimo 

29. 4. Bohoslužby s Večerou Pánovou Daniel Pastirčák

6. 5. ...posväť sa meno tvoje... Dávid Laco
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Nedeľné večerné zhromaždenie o 18.00 hod.
Čo hovorí Božie Slovo do našich životov.

15. 4. Vstávaj Milan Mitana

22. 4. Miesto, kde žijem. Rabbi, kde bývaš? 
Ján 1:38 Daniel Jurčo 

29. 4. Boží dar Božím deťom – Duch Svätý 
2Tim.1:6 –7 Blahoslav Číčel

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

1. 4. Nedeľná bohoslužba sa neuskutoční kvôli
 veľkonočnému výletu spoločenstva do Malenovíc 

8. 4. Aké otázky nám kladie moderný Komenský Pavel Kailing

15. 4. Evanjelium podľa Marka Monika Mitanová 

22. 4. Evanjelium podľa Marka Milan Mitana

29. 4. Evanjelium podľa Marka Marek Markuš 

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

8. 4.

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



Informačný list Apríl 2018

3

Nedeľné duchovné stíšenia v Betánii o 10.00 hod.
Betánia Bratislava, Partizánska 6

1. 4. Viera a Peter Komrskovci

8. 4. Kamila a Milan Hornáčkovci

15. 4. Slávka Timčáková a Jana Capeková

22. 4. Milada a Jan Komrskovci

29. 4. Róbert 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 
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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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 nedeľu 29. 4. predškolská besiedka NEBUDE, deti budú spolu s rodičmi na boho-
službách.

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.
V nedeľu 15. 4. budú deti najprv na bohoslužbách, po úvodnej časti spoločne odídu 
na Detské bohoslužby na 2. poschodie.
V nedeľu 29. 4. budú deti spolu s rodičmi na bohoslužbách.

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

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 v utorok 10. 4. 2018 o 18.00 hod. Podkladom 
pre naše premýšľanie bude text z Jána 18:1–27. 
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.
Na Veľkonočný pondelok 2. 4. a v pondelok 30. 4. stretnutia NEBUDÚ. 

KONTAKT:  Dagmar Danelová, 0903 967 411, dagmar.danelova@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
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Kvapôčky
„Z rieky do mora“ – 50. výročie Kvapôčiek
Kvapôčky za 50 rokov vytvorili veľké more vzťahov, zážitkov, hudby a služby. A hoci 
sa veľa mení, niečo zostáva rovnaké: túžba spoznávať hudbu a Pána Boha, radovať 
sa z maličkostí, či zažiť dobrodružstvo.
Pozývame všetky súčasné i odrastené Kvapôčky, ale i všetkých našich priateľov  
a známych obzrieť sa za uplynulými 50 rokmi. Chceme spolu spomínať na to, čo sme 
v Kvapôčkach zažili, a ďakovať Pánu Bohu za všetky situácie, v ktorých sa Kvapôčky 
vyskytli – ťažké, krízové, veselé, krásne, aj zázračné. Tiež chceme spolu rozmýšľať  
a pozerať sa dopredu – ako môžu Kvapôčky ďalej pomáhať aj súčasným a budúcim 
deťom nachádzať radosť z hudby, viesť ich k službe, budovaniu komunity a k rastu 
vo vzťahu k Pánu Bohu.

Kde: kostol Cirkvi bratskej v Bratislave, Cukrová 4
Program
Sobota 28. 4.
10:00  Privítanie a hudobný workshop
11:20  Výstava Q histórie, živá knižnica a workshopy
13:00  Obed
14:30  Nácvik generácií
16:15  Seminár: Čo chýba deťom v dobe dostatku? (Jano Machajdík)
17:00  Seminár: O deťoch a hudbe (Lenka Bradňanská)

Nedeľa 29. 4.
9:00  Nácvik generácií a spievanie na bohoslužbách
17:00  Labyrint sveta - slávnostný koncert súčasných Kvapôčiek a Mráčikov

Informácie sledujte aj na našom facebooku – facebook.com/kvapocky a webstránke 
kvapocky.sk. 

KONTAKT:  Michal Ferák, info@kvapocky.sk
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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

STARŠOVSTVO ZBORU
Zo stretnutia staršovstva zboru 
Pravidelné stretnutie staršovstva zboru (SZ) bolo v pondelok 19. 3. 2018. 
Na programe bolo:
– Zhodnotenie výročného členského zhromaždenia a podnety, ktoré zazneli.  
 V diskusii by sme radi pokračovali v rámci popoludňajšieho programu na Letnice.
–  Hospodárske otázky a financie. 
–  Témy kázní a rozdelenie služieb na nedeľné bohoslužby na Veľkú noc a v apríli.
–  V rôznom sme prediskutovali viacero podnetov, aktuálnych otázok a úloh.
–  Program Noci kostolov, ktorý sme zamýšľali pripraviť v spolupráci s BilGymom  
 sa nepodarí zrealizovať kvôli časovej zaneprázdnenosti oslovených.
Celodenné stretnutie SZ plánované na 24. 3. sme preložili na sobotu 9. júna.
Pravidelné stretnutie SZ bude v piatok 13. 4. 2018.
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ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám 
 3. 4.  Milena Betinová   88
15. 4.  Ľudmila Rosenbergerová  81 
15. 4.  Marta Slováková   81

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
Spoločný obed pre mladé rodiny
Pozývame vás na Obed pre rodiny v nedeľu 15. 4. 2018.
Téma: TEENEGER V RODINE – čo môžem očakávať od svojho dieťaťa, keď vstúpi do 
puberty? Ako sa na to pripraviť?
Vstup do puberty vlastného dieťaťa je pre mnohých rodičov prekvapujúca skúsenosť. 
Preto sa budeme snažiť preniknúť do myslí a potrieb teenagerov. Do ich túžob, spôso-
bu života a virtuálneho sveta, v ktorom trávia väčšinu času. Spolu budeme uvažovať 
o spôsoboch, ako im ako rodičia porozumieť, byť s nimi a učiť sa spolu žiť v tomto 
rýchlom a komplikovanom svete. Touto cestou nás budú sprevádzať ľudia z Gymnázia 
C. S. Lewisa, ktorí s teenagermi trávia väčšinu svojho pracovného času:
Hana Šándorová – školská psychologička a koordinátorka projektu tútoringu
Jano Ban – učiteľ náboženstva a etiky
Štefan Machajdík – učiteľ náboženstva a etiky
Začíname obedom o 11:30, prednáška začína o 13:00. Deti budú mať počas popolud-
ňajšieho programu svoj program.
Pozývame všetkých, ktorých táto téma oslovuje, zaujíma. 
Tešíme sa na spoločný čas!

Palo Boroš
za tím Obedov pre rodiny

Konferencia pre ženy: Roztrhané siete
Srdečne pozývame na konferenciu pre ženy s názvom ROZTRHANÉ SIETE, ktorá sa 
uskutoční v sobotu 21. apríla 2018, v čase 9:00–16:00 hod. v priestoroch Biling-
válneho gymnázia C.S. Lewisa, Haanova 28, Bratislava – Petržalka. Naším vzácnym 
hosťom a hlavnou spíkerkou bude Leslie Leyland Fields.
Leslie Leyland Fields je dobrodružná rybárka, skvelá spisovateľka, charizmatická 
spíkerka, neúnavná cestovateľka a popri tom všetkom verná manželka a obetavá 
matka. So svojím manželom Duncanom a šiestimi deťmi žije na ostrove Kodiak na 
Aljaške. Ich neľahkým živobytím je komerčný rybolov divých lososov. Keď skončí ry-
bárska sezóna, Leslie cestuje, prednáša a píše. Jej kniha CEZ VODU získala ocenenie 
„Kniha roka 2017“ od časopisu Christianity Today. 
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Na konferenciu sa, prosím, registrujte online na https://goo.gl/forms/eTw4w4PIee-
139Iq62 alebo emailom na roztrhanesiete@gmail.com alebo telefonicky na 0948 172 
420.
Konferenčný poplatok vo výške 15 EUR môžete zaplatiť v hotovosti pred začiatkom 
konferencie alebo online. Pre študentky a dôchodkyne ponúkame zľavnený poplatok 
vo výške 12 EUR. Poplatok zahŕňa konferenčné materiály, občerstvenie, obed a iné 
výdavky spojené s konferenciou. Preklad z angličtiny je zabezpečený.
Leslie a my sa na vás veľmi tešíme!

Za organizačný výbor
Jana Hlatká, Zuzana Markušová, Stephanie Edsall

www.porta.sk/roztrhane-siete

Víkendovka pre rodiny
Pozývame na druhú VÍKENDOVKU pre rodiny, ktorá bude v dňoch 4.–7. 5. 2018  
v Horskom hoteli LOMY, Horná Ves, okr. Prievidza, ako minulý rok. Tento rok nás du-
chovným programom prevedie Daniel Pastirčák, ktorý v súčasnosti pôsobí ako kazateľ 
Cirkvi bratskej v Bratislave v Zbore Kaplnka, a Vladimír Šimo. Organizovaný program 
bude prispôsobený rôznym vekovým skupinám detí, bude veľa času na šport, tvorivé 
dielne a rozhovory. Budeme radi, ak sa k nám pridáte. 
Cena pre dospelého je 70 EUR za pobyt, dieťa do 12 rokov 52 EUR, dieťa do 6 rokov 
48 EUR, dieťa do 3 rokov bez nároku na posteľ a stravu je zadarmo.
Ak sú jediným problémom financie, zriadili sme spolu s pomocou Zboru CB Cukrová 
sociálny fond, z ktorého vieme v prípade potreby pomôcť. 
Zároveň prosíme všetkých, ktorí môžu rodiny finančne podporiť, aby svoju podporu 
poslali na číslo účtu SK1409000000000172397366, VS 201700, poznámka pre prí-
jemcu „sociálny fond“. Ďakujeme všetkým darcom.
Tešíme sa na spoločný čas!
Ak máte záujem o bližšie info kontaktujte:
Pala Boroša, 0918 386 362, pavelboros.home@gmail.com alebo 
Moniku Kudročovú, 0905 563 932, monika.kudrocova@hpe.com
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X-lógia hľadania výšin

Jarná X-lógia 21: Poľské Tatry

Termín podujatia 1.–3. 6. 2018 s možnosťou predĺženia už od 31. 5. 2018

Miesto Hotel Orava, Vitanová

Termín a čas  1. 6. 2018 medzi 18.00–19.00 hod.

Ubytovanie
Slušne vybavený hotel s kapacitou cca 65 osôb, 
s kompletným zázemím. Ubytovanie prevažne v 2 a 2+1 
izbách a apartmánoch s vlastným sociálnym zariadením.

Strava
Raňajky – bufetové 
Večere – výber z jedál (normálne, vegetariánske, bezlepkové, 
bezmliečne)

Cena

21,00 EUR/osoba (od 12 r.) – noc s polpenziou, 
17,00 EUR/dieťa (3–11,99 r.) – noc s detskou polpenziou, 
00,00 EUR/dieťa (0–2.99 r.) – noc bez nároku na stravu 
a vlastné lôžko
Nevratná záloha 10,00 EUR/osoba (od 3r.)/pobyt

Informácie 
a prihlasovanie www.cbba.sk/aktivity/xlogia-vysin/118

Jesenná X-lógia 22: Busov, Čergov, Bardejovské Kúpele
Poznačte si, prosím, do kalendárov termín jesennej X-lógie v pohoriach Busov a Čer-
gov 28.–30. 9. 2018 s možnosťou predĺženia od 27. 9. 2018. Ubytovaní budeme 
priamo v areáli Bardejovských kúpeľov. 
Základné informácie o akcii nájdete na webstránke http://www.cbba.sk/aktivity/xlo-
gia-vysin/119, ktorú budeme postupne aktualizovať. Tešíme sa na Vás.

Andy a Slávka
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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.uniadm.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

Ponuka letných táborov Detskej misie v Častej
7.–14. 7. 2018  tábor pre deti 7–11 rokov, cena 130 €
14.–21. 7. 2018  športový tábor pre deti 9–12 rokov, cena 135 €
21.–28. 7. 2018  tábor pre deti 7–11 rokov, cena 130 € 
28. 7.–4. 8. 2018  tábor pre starší dorast 15–18 rokov, cena 135 €
4.–11. 8. 2018   tábor pre mladší dorast 12–15 rokov, cena 135 €
11.–18. 8. 2017  tábor pre deti 7–11 rokov, cena 130 €

Ubytovanie v rekreačnom stredisku vo viacposteľových chatkách, strava 6-krát denne, 
doprava autobusom.
Pri prihlásení do 30. 4. 2018 platí zvýhodnená cena táborov.
Prihlasovací formulár a podrobné informácie nájdete na www.detskamisia.sk.
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Ponuka pre 12 –15-ročných: S.O.S. projekt
Pozývame na dobrodružný celoslovenský tábor určený pre dievčatá a chlapcov 
vo veku od 12 do 15 rokov, ktorý sa uskutoční 1.–7. júla 2018 v táborisku Opál  
v Hermanovciach nad Topľou. Program pripravujú a budú viesť pracovníci s dorastom  
z viacerých zborov CB. 

Viac informácií aj registrácia:  
www.uniadm.sk/celoslovensky-dorastenecky-pobyt-2018

2 % z dane
2 % pre Betániu Bratislava
Veľmi pekne sa chceme poďakovať za vaše rozhodnutie darovať 2% zo zaplatenej 
dane Betánii na Partizánskej ulici. Pomôžete tým žiť a brať vážne ľudskú bolesť a pod-
poríte snahu o poskytovanie profesionálnej pomoci. Nakoniec, staroba či choroba sa 
dotkne každého z nás.
Ďakujeme.
Na vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zo zaplatenej dane je potrebné uviesť:
názov:   Betánia Bratislava n. o.
IČO:   36077445
právna forma:  nezisková organizácia
sídlo:   Partizánska 6, 811 03 Bratislava

2 % pre Betániu Senec
Poskytujeme sociálne služby pre ľudí s mentálnym znevýhodnením v príjemnom ro-
dinnom prostredí. V súčasnosti zabezpečujeme celoročné bývanie, denný stacionár 
ako aj zamestnávanie v chránenej dielni. 
Darovaním 2 % nám v tomto úsilí môžete pomôcť aj vy.
Ďakujeme.
názov:   Betánia Senec n. o.
IČO:   36077470
právna forma:  nezisková organizácia
sídlo:   Štefánikova 74, 90305 Senec
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2 % pre školy
Milí priatelia,
oslovujeme Vás s prosbou o podporu našich škôl prostredníctvom asignácie 2 %  
z vami zaplatených daní. 
Cirkevná základná škola Narnia
názov:   Cirkevná základná škola – Narnia
sídlo:   Beňadická 38, 851 06 Bratislava
právna forma:  Účelové zariadenie cirkvi
IČO: 30809193
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa
Názov:   Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa
Sídlo:   Haanova 28, 85104 Bratislava
Právna forma:  Účelové zariadenie cirkvi
IČO:   30848008
Ďakujeme za Vašu podporu.

OZNAMY
Prosba
V Dome nádeje pri kostole Sv. Vincenta de Paul by potrebovali:
– vosk (zbytky sviečok),
– nepotrebné vianočné a veľkonočné pohľadnice, pozdravy,
– nepotrebné známky,
– nepotrebné okuliare resp. okuliarové rámy (ktoré posielajú do Afriky).
Ak máte doma uvedené veci a chcete sa s nimi podeliť, prineste ich na Cukrovú 4  
a vložte do pripravenej krabice vo vestibule pod oknom.
Ďakujeme!
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Ponuka kníh
Dávame do pozornosti knihy, ktoré máme v kancelárii zboru k dispozícii na predaj:
Rastislav Betina: Príbeh lásky. 2016 – výklad biblickej knihy Rút. 3 €
Rastislav Betina: Apokalypsa 2. 2018 – pokračovanie výkladu knihy  
Zjavenie Jána. 7 €
Vladimír Betina alias Enrico Banti: Úvahy. 2010 – 3 €
Bronislav Kaleta: Bůh mluví. Biblická kázaní na neděle a svátky církevního roku. 
2015 – 7 €
Miro Kocúr: theoBlogy. 2011 – 7 €
Daniel Pastirčák, Josef Sýkora: Kázne. Boží strom zla. 2014 – 9 €
Daniel Pastirčák: Kázne. Zdravé telo v kóme. 2011 – 9 €
Jozef Uhlík: Svedectvo o Božej milosti. 90 rokov Cirkvi bratskej v Bratislave.  
2014 – 12 €
Jozef Beliš: Z tmy do svetla. Životný príbeh. 5 €
Ján Juhaščík: So svojím Bohom preskočím múr. Životný príbeh. 2 €

KONTAKT:  kancelária zboru 
  Dagmar Danelová, 0915 756 270, cbba@cbba.sk
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Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
Klub A4 v budove YMCA, Karpatská 2

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

8. 4. Neviem zaspať v cudzej posteli Juraj Adamuščin

15. 4. VIETOR VEJE KAM CHCE 8. 
Byť na svete, nebyť zo sveta? Daniel Pastirčák

22. 4. VIETOR VEJE KAM CHCE 9.
Ja som! Nie som! Daniel Pastirčák

29. 4. Ako je to s prostriedkami a cieľmi? Zuzana Mojžišová

6. 5. SEN KAPLNKY 7. 
 Sila bez moci Daniel Pastirčák

Listy z Kaplnky 
Redakčná rada nášho časopisu LISTY Z KAPLNKY sa na vás obracia s výzvou/prosbou 
o pomoc pri zostavovaní časopisu. Najbližšou témou je STRACH. Prosíme, posielajte 
vaše príspevky. Nie je potrebné, aby sa všetky články týkali iba hlavnej témy. Poteší 
všeličo týkajúce sa života našej Kaplnky. Uzávierka: 15. 4. 2018
KONTAKTNÁ OSOBA: Jana Camara, janacama@gmail.com. 

Landart v Dúbravskom lese
Belo a spol. pozývajú záujemcov o kultúrny zážitok v prírode na ďalší landart  
v trampskej osade Karlova Ves 28. alebo 29. 4. 2018 Presný termín bude podľa po-
časia upresnený v oznamoch na bohoslužbách a na www.cbkaplnka.sk. 

Informačnýlist
apríl 2018

Z b o r  C i r k v i  b r a t s k e j  K A P L N K A  •  K a r p a t s k á  2  •  B r a t i s l a v a
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Informácia zo zasadania staršovstva Kaplnky
Na úvod sme hovorili o pravidelnom zabezpečovaní bohoslužieb a návrhoch na zlep-
šenie komunikácie. Opäť sme otvorili otázku hľadania vikára pre Kaplnku. Bol by to 
človek, ktorý by sa pripravoval na budúce povolanie kazateľa a zároveň by zodpove-
dal za určité aktivity ako zamestnanec CB. 
Privítali sme informáciu od Daniela Pastirčáka o tom, že sa na prípravu na krst alebo 
vstup do zboru prihlásil vysoký počet ľudí a naplánovali sme si stretnutie s nimi na 
17. 5. 2018 Slávnostná bohoslužba spojená s krstom a prijímaním nových členov 
bude 20. 5. 2018. 
Zvyšok stretnutia sme venovali príprave výročného členského zhromaždenia. 
Nasledujúce stretnutie staršovstva bude 10. 4. 2018 o 18.00 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

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 májoveho čísla zasielajte do 23. apríla 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


