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Modlitba Pánova – 151. Ježišov žalm?
„Nauč nás modliť sa,“ požiadali Ježiša učeníci (Lk 11:1). A on ako dobrý židovský 
rabín im mal povedať: „Modlite sa podľa Knihy žalmov – to je zbierka našich najkraj-
ších modlitieb už od čias kráľa Dávida…“ Ježiš im tak ale neodpovedal. Prečo? Žalmy 
boli Ježišovi predsa tiež veľmi blízke – často ich citoval, zrejme ich všetky poznal 
naspamäť. A učeníci tiež. Všetci prešli synagogálnymi školami, kde sa Žalmy učili  
a pravidelne sa ich modlili. 

Ježiš im však ukazoval Boha, akého doteraz nepoznali. Modlitby z Knihy žalmov 
zrazu učeníkom nestačia. Pre rozhovor s Ježišovým Bohom im chýbajú tie správne 
slová, potrebujú nové obrazy, nové metafory. 

Stáročia predtým, ako bolo Božie Slovo spísané do podoby posvät-
ných kníh Zákona, Spisov a Prorokov, bolo Božie Slovo rozprá-
vané. Bolo rozhovorom Stvoriteľa so stvorenstvom – Boh 
rozprával a Adam, No- ach, Abrahám, Jákob a Mojžiš mu 
odpovedali. A v mod- litbách Žalmov obnovuje tento 
rozhovor Dávid a ďalší žalmisti. Boh sa k nim priho-
váral cez svoje Slovo a oni mu žalmami odpove-
dali. A Ježiš vlastne od- povedá učeníkom na ich 
žiadosť podobne. Akoby im povedal: „Chcete sa 
modliť? Odpovedzte Bohu novým žalmom. 
Napríklad takýmto: „Otče náš, ktorý si na nebesi-
ach…“ (Mt 6:5-15).

Myseľ, predstavivosť a vyja- drovanie žalmistov 
boli pevne ukotvené v jazyku Zákona a Prorokov. 
Rovnako bola Ježišova myseľ a predstav ivosť 
ukotvená v jazyku Žalmov a tie- to ozveny sú 
prítomné aj v jeho novej modlitbe, ktorú sme 
začali nazývať Pánovou Modlit- bou. Ježiš 



2

Informačný list Máj 2018

však posúva jazyk a predstavivosť v tomto „151. žalme“ ďalej. Ježiš pozýva učeníkov  
k rozhovoru s Bohom novým spôsobom. 

Boh, Stvoriteľ sveta, Jahve – Hospodin – je svätý, vyvýšený, tróni „na nebesiach“  
(Ž 97, Ž 115). A Ježiš tohoto ohromného Boha, ktorého zahaľovala mrákava, zrazu 
oslovuje dôverne a prosto: „Otče náš.”

Kraľovanie Boha „v nebi“ je pre učeníkov samozrejmosťou (Ž 96, Ž 8), ale presadenie 
Božieho kráľovstva, jeho vôle, jeho pravdy a spravodlivosti „na zemi“? To znie ako 
utopický sen. Podobne ako žalmisti aj Ježiš prosí o zaopatrenie našich základných po-
trieb: „Chlieb náš každodenný daj nám dnes” (Ž 145:15–16), a ochranu pred zlom: 
„Neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého…“ (Ž 19:13–14).

Keď však príde rad na prosbu o odpustenie hriechov, učeníci ostávajú v šoku. O kajúc- 
ne Žalmy, v ktorých prosili Boha o odpustenie, nebola núdza (Ž 32, Ž 38, Ž 51). Ale 
naše odpúšťanie našim protivníkom? To je v Žalmoch neexistujúca téma – žalmista 
opakovane privoláva len súd a pohromu na všetkých, čo mu ubližujú (Ž 35) Ježišove 
spojenie a dokonca podmienenie týchto dvoch rovín odpustenia je radikálne a neví-
dané. K tejto časti modlitby sa Ježiš pre istotu hneď vracia s podrobnejším vysvetle-
ním (Mt 6:14–15).

Modlime sa teda tento nový Ježišov žalm. Modlime sa ho spolu ako spoločenstvo, ale 
modlime sa ho aj „vo svojej izbietke, za zavretými dverami, v skrytosti“ (Mt 6:5–8).  
A nech je tento Ježišov príklad tiež pozvaním k písaniu vlastných žalmov. Pretože 
Božie Slovo a naša modlitba sú spolu rozhovorom. Nebeský Otec k nám hovorí, aby 
sme mu odpovedali. Tak ako Ježiš. 

Marek Markuš
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SPOLOČNÉ STRETNUTIA 

Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.

13. 5. Čím žiješ? Ivan Markuš 

20. 5. Čím žiješ? Jan Komrska 

27. 5. Čím žiješ? Adam Markuš 

 
Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.

6. 5. …posväť sa meno tvoje… Dávid Laco

13. 5. …príď kráľovstvo tvoje a buď vôľa tvoja… Marek Markuš 

20. 5.
Letnice

Slávnostné bohoslužby spojené s krstom 
a vstupom nových členov do zboru 

Zdeněk Vojtíšek 

27. 5. Bohoslužby s Večerou Pánovou Daniel Pastirčák

3. 6. …chlieb náš každodenný daj nám dnes… Jozef Kerekréty

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

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

20. 5. Jan Komska

27. 5. 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.

6. 5. Evanjelium podľa Marka Miro Mišinec 

13. 5.
Bohoslužba v prírode.

Bohoslužba sa uskutoční v Šajdlinovej záhrade neďaleko Al Nova. 
Prídu nám zaspievať Kvapôčky.

20. 5.
Bohoslužba CB v Jure sa neuskutoční.

Sviatok Letníc oslávime spolu s naším materským zborom 
na Cukrovej 4 v Bratislave

27. 5. Krst Milan Mitana 

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

6. 5. Drahuška a Igor Ferenčíkovci

13. 5. Ivan Lukáč – s Večerou Pánovou

20. 5. Ivan Valenta

27. 5. Slavoj Krupa

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 
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Integrované bohoslužby v Betánii Senec
Kaplnka Domu Betánia Senec, Štefánikova 107

13. 5. Jan Komrska

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 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 poslednej 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 27. 5. predškolská besiedka NEBUDE, deti budú spolu s rodičmi na boho-
službách.

KONTAKT:  Zuzana Banová, 0908 733 188, jzbanovci@gmail.com
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Školáci
Pravidelné stretávanie na Nedeľných bohoslužbách pre deti vo veku od 6 do 11 rokov 
– v nedeľu (okrem poslednej nedele v mesiaci) o 10.00 hod. na 2. poschodí.
V nedeľu 27. 5. besiedka NEBUDE, deti budú spolu s rodičmi na bohoslužbách.

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

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 15. 5. 2018 o 18.00 hod. Podkladom 
pre naše premýšľanie bude text z Jána 18:28–40 – 19:1–16.
Srdečne vás pozývame. 

KONTAKT:  Drahomíra Ferenčíková, 0907 048 095

Stretnutia pri speve duchovných piesní
V pondelky o 18. 45 hod. sa stretávame pri speve a piesňach. Srdečne pozývame 
každého, kto má záujem prísť, aj keby to bolo len sporadicky, pravidelná účasť nie je 
podmienkou.
V pondelky 30. 4. a 7. 5. stretnutia NEBUDÚ. 

KONTAKT:  Dagmar Danelová, 0903 967 411, dagmar.danelova@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
Informácie sledujte na našom facebooku facebook.com/kvapocky a webstránke 
www.kvapocky.sk. 

KONTAKT:  Michal Ferák, info@kvapocky.sk

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 stretnutia – rozhovory a modlitby pri čaji, ktoré budú 
raz za mesiac. V máji to bude v stredu 16. 5. o 14.00 hod. na Cukrovej 4.
Júnové stretnutie bude v stredu 6. 6. 2018.

KONTAKT:  Zuzana Banová, 0908 733 188, jzbanovci@gmail.com
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MIMORIADNE STRETNUTIE
Letnice 2018 – zborový deň
Quo vadis, Cukrová 4?
V nedeľu 20. 5. na sviatok Letníc budeme mať spoločne aj so stanicou Sv. Jur sláv-
nostné bohoslužby, na ktorých bude slávnosť krstu a prijímania nových čenov do 
zboru. Kázať bude brat kazateľ Zdeněk Vojtíšek.
Po bohoslužbách pozývame všetkých na spoločný obed. Uvítame, ak prinesiete ko-
láče či ovocie.
Po obede o 13.00 hod. chceme mať diskusné stretnutie členov a priateľov zboru 
na tému Quo vadis, Cukrová 4. Spoločne sa chceme rozprávať o tom, čo môžeme 
robiť, resp. aká zmena by sa mala udiať v nás samých, vo mne,  aby náš zbor, naše 
spoločenstvo a naše bohoslužby boli prijateľným a zaujímavým miestom pre našich 
hľadajúcich priateľov. Stretnutie bude viesť a moderovať Zdeněk Vojtíšek. 
Srdečne všetkých členov a priateľov zboru pozývame.

Staršovstvo zboru 
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STARŠOVSTVO ZBORU
Zo stretnutia staršovstva zboru 
Staršovstvo sa stretlo na svojom pravidelnom rokovaní v piatok 13. 4. 2018. Zaobe-
rali sme sa:
– Zhodnotením veľkonočných bohoslužieb.
– Prípravou bohoslužieb na ďalšie obdobie. Na deň Letníc 20. 5. budeme mať zbo-
rový deň – po dopoludňajších bohoslužbách spojených so slávnosťou krstu bude 
spoločný obed pre všetkých prítomných a popoludňajšie diskusné stretnutie. Naše 
pozvanie prijal kazateľ Zdeněk Vojtíšek, ktorý bude dopoludnia kázať a viesť popolud-
ňajšie stretnutie.
– Hospodárskymi otázkami: oprava strechy nad budovou – mala by sa zrealizovať  
v máji (strecha nad sálou sa bude opravovať neskôr), ozvučenie veľkej sály a pries-
torov – máme ponuky a riešime výber dodávateľa, správca budovy – zatiaľ ani jeden  
z oslovených ľudí ponuku neprijal, hľadáme ďalšie možnosti, obrátime sa aj na ostat-
né zbory CB.
– Otázkou hľadania kazateľov – Vladimír Šimo môže nastúpiť na pozíciu pastoračný 
asistent koncom letných prázdnin, čakáme na vyjadrenie ďalšieho kandidáta, s kto-
rým vedieme rozhovory.
– Plnením úloh, z ktorých niektoré sú dlhodobejšie.
– Poštou a inými organizačnými otázkami.
– Žiadosťou spevokolu Ebenezer o usporiadanie víkendového stretnutia a koncertu 
v našom zbore v novembri 2018, ktorú sme odsúhlasili.
– Rozdelením služieb na máj.
– Prípravou na Konferenciu CB, ktorá bude 4.–5. mája v Leviciach. Zaoberali sme sa 
správou predsedu CB, kandidátskou listinou na voľby na členov Rady CB na obdo-
bie 2019 –2023 a konferenčnými návrhmi. Naplánovali sme stretnutie delegátov, aby 
sme o témach Konferencie spoločne diskutovali.
Ďalšie stretnutie staršovstva zboru je naplánované na 21. 5. 2018.
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ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám 
 3. 5.  Mária Šustrová  83
 6. 5.  Milota Číčelová  79 
 7. 5.  Štefan Markuš  82 
 9. 5.  Eva Jakešová   65
21. 5.  Miloš Matej   87
26. 5.  Margita Ďurišková  89
27. 5.  Blahoslav Čícel  85

Zosobášili sa
14. 4. Nikoleta Krajčovičová a Timotej Matej

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
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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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.

Ponuka CB 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
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Tábor Scripture Union Slovakia pre teenagerov
Pozýva všetkých teenagerov od 14 rokov na letný tábor v Strede Európy.
Dátum: 14.–21. júl 2018
Miesto: Krahule
Cena: 140 €
Prihlášky: http://www.scriptureunion.sk/2018/03/fit4life-leto2018/
INFO: Natália Luptáková
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Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
Klub A4 v budove YMCA, Karpatská 2

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

13. 5. Príbeh Márie a Marty Mária Kulísková 

20. 5. TURÍCE 
Krst a prijímanie nových členov Kaplnky Daniel Pastirčák

27. 5. Svätá trojica Róbert Bezák

3. 6. SEN KAPLNKY 8. 
 Komunikácia krásou Daniel Pastirčák

Landart v Dúbravskom lese
V utorok 1. 5. bude v Dúbravskom lese landart s Belom. Zraz bude o 10.00 hod. 
pri dúbravskom Lidli vedľa kostola. Cesta na miesto potrvá asi hodinu, treba ísť do 
kopca. Témou budú totemy. 
Prosíme záujemcov, aby sa prihlásili na vasolibe@gmail.com. 

Letnice
Pozývame vás na slávnostnú bohoslužbu s krstom a prijímaním nových členov dňa 
20. 5. v Kaplnke. Prídu aj naši priatelia z Levíc a po bohoslužbe budeme mať spoloč-
ný obed. Využime tento čas na privítanie nových známych a členov a zoznámenie sa. 

Informačnýlist
máj 2018
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Informácia zo zasadania staršovstva Kaplnky
Na stretnutí sme mali vzácnych hostí z CB Levice, zástupcov, ktorí organizujú Podve-
černé bohoslužby. Tejto skupine i ďalším ľuďom z Levíc je blízka spiritualita Kaplnky. 
Práve preto prejavili záujem o úzku spoluprácu s Kaplnkou. Niektorí z nich sa zúčast-
ňujú prípravy na prijatie za členov Kaplnky, iní chcú prestúpiť do nášho zboru. Žiadali 
nás aj o podporu pri príprave bohoslužieb. Sľúbili sme im, že naši laickí homiletici 
občas prídu so svojou službou do Levíc. Zhodli sme sa, že prirodzeným vyústením 
ich vývoja je založenie kazateľskej stanice Kaplnky v Leviciach. Dohodli sme sa oslo-
viť staršovstvo v Leviciach, kde chceme v blízkom čase hovoriť o ďalšej spoluprá-
ci. Založenie kazateľskej stanice by mohlo nasledovať pravdepodobne v termíne od  
1. 6. 2018. 
Na Letnice, v nedeľu 20. 5., keď bude slávnostná bohoslužba s krstom a prijímaním 
nových členov, prídu do Bratislavy aj Levičania. Po slávnosti sme naplánovali spoločný 
obed ako priestor, kde bude príležitosť lepšie sa spoznať s Levičanmi aj ostatnými 
novými členmi Kaplnky.
Po odchode Levičanov sme pokračovali v našich „domácich“ témach. Pre vzrastajúci 
počet návštevníkov bohoslužieb sme sa rozhodli zakúpiť ďalšie stoličky. Predstavo-
vanie zaujímavých ľudí a organizácií po bohoslužbách sme sa zhodli obmedziť na 
priestor cca 7 min. Chceli by sme ich podľa možností prepojiť aj s aktuálnou homí-
liou. Uzniesli sme sa finančne podporiť rodinu v kríze (po úmrtí v rodine). Uhradíme 
jednorázovú platbu za nájomné na jeden mesiac, aby nestratili ubytovanie. 
Nasledujúce stretnutie staršovstva bude 22. 5. 2018 o 18.00 na Cukrovej. 

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 júnoveho čísla zasielajte do 28. 5. 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


