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Informačnýlist
jún 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.

3. 6. Čím žiješ? Iveta Novotná 

10. 6. Čím žiješ? Štefan Markuš 

17. 6. Čím žiješ? Igor André 

 
Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.

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

10. 6. …odpusť nám naše viny 
ako i my odpúšťame svojim vinníkom… Kristína Uhlíková 

17. 6. …neuvoď nás do pokušenia… Zoltán Matyus 

24. 6. Bohoslužby s Večerou Pánovou Daniel Pastirčák

1. 7. Kniha Kazateľ Milan Mitana
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Nedeľné večerné zhromaždenie o 18.00 hod.
Čo hovorí Božie Slovo do našich životov.

3. 6. Igor Ferenčík

10. 6. Marcel Markuš 

17. 6. Jozef Uhlík

24. 6. Ovocie Ducha je láska… Gal. 5:22 Peter Komrska

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

3. 6. 10 zásad Komenského pre výchovu detí Roman Baranovič 

10. 6. Poviem ti príbeh Jaro Tomašovský

17. 6. Je Boh dobrý? Juraj Kohút

24. 6. Slovo na záver školského roka 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

1. 7.

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

3. 6. Milena a Jozef Uhlíkovci

10. 6. Ivan Lukáč – s Večerou Pánovou

17. 6. Ján André

24. 6. Slávka Timčáková a Janka Capeková

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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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.
Posledné stretnutie v tomto školskom roku bude vo štvrtok 21. 6.
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).
Posledné stretnutie v tomto školskom roku bude 17. 6.

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 o 10.00 hod. na 2. poschodí.
Posledné stretnutie v tomto školskom roku bude 17. 6.

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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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
V utorok 5. 6.2018 o 18.00 hod. sa stretneme posledný raz pred prázdninami. 
Podkladom pre naše premýšľanie bude text z Jána 19:16–42.
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 júli budeme mať príležitosť pripojiť sa k spievaniu Biblických piesní Antonína Dvo-
řáka. Koncert bude 5. 7. o 19.00 hod. na festivale Pohoda. Skúška bude o 14.00 hod. 
v Trenčíne. Pripojiť sa môže každý, kto má záujem – kontaktujte nás, aby sme Vám 
mohli zaslať noty, študijné nahrávky a bližšie informácie.

KONTAKT:  Dagmar Danelová, 0903 967 411, dagmar.danelova@gmail.com

Mráčiky
Mráčiky sú detský spevácky zbor, prípravka do Kvapôčiek, pre deti 7-9 rokov (šikov-
ní prváci, ale najmä druháci a tretiaci ZŠ). Ak máte záujem prihlásiť svoje dieťa na 
školský rok 2018/2019 do Mráčikov, dajte nám vedieť do 17. 9. 2018. 
Viac informácií o Mráčikoch nájdete aj na našej webstránke: www.mraciky.cbba.sk
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

KONTAKT: Klára Juríková, 0948 602 733 
 spevokolmraciky@gmail.com, kl.jurikova@gmail.com
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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 sú 
raz za mesiac. 
Júnové stretnutie bude v stredu 6. 6. o 14.00 hod. na Cukrovej 4.

KONTAKT:  Zuzana Banová, 0908 733 188, jzbanovci@gmail.com

STARŠOVSTVO ZBORU
Zo stretnutia staršovstva zboru 
Staršovstvo sa stretlo na svojom pravidelnom rokovaní v pondelok 21. 5. 2018.
Zhodnotili sme udalosti, ktoré sa odohrali v uplynulom období: 
– konferencia CB v Leviciach. Informácie z Konferencie poskytneme členom na infor-
matívnom členskom stretnutí v nedeľu 3. 6. po bohoslužbách,
– pobyt rodín,
– Letnice – podnety, ktoré vzišli z popoludňajšej diskusie zosumarizujeme, chceme 
sa nimi naďalej zaoberať,
– vypočuli sme si informáciu o zakladaní stanice Zboru Kaplnka v Leviciach.
Stretli sme sa s Matúšom Luptákom, ktorý končí svoje pôsobenie v doraste. Matúš 
zreflektoval obdobie, kedy v doraste pôsobil, bude rád, ak bude práca pokračovať.
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Stretli sme sa s Vladimírom Šimom, ktorý nastúpi na pozíciu pastoračného asistenta 
na obdobie od 1. 6. 2018 do 30. 6. 2019. Prediskutovali sme jeho náplň práce na 
letné obdobie. 
V otázke hľadania kazateľa sme nepokročili. Kandidát, s ktorým sme viedli rozhovo-
ry ponuku neprijal. S ďalšími možnými kandidátmi sme v kontakte.
Zaoberali sme sa otázkou hľadania správcu budovy. Zatiaľ nemáme človeka na toto 
miesto. Oslovili sme zbory CB na Slovensku, ale nikto na ponuku nereflektoval. Sme 
v kontakte s jednou rodinou a čakáme na ich rozhodnutie.
Zaoberali sme sa hospodárskymi otázkami – prebehla oprava strechy nad budovou, 
rieši sa otázka zvukovej techniky, rozhodli sme o príspevku na pobyt rodín a na 
zborový obed na Letnice. 
SZ rozhodlo o konaní mimoriadnej zbierky v nedeľu 24. 6. na investičné výdavky.
Zobrali sme na vedomie žiadosti členov o prestup do iného zboru či pozastavenie 
členstva kvôli dlhodobému pobytu v zahraničí. 
Tiež sme sa zaoberali pravidelnou agendou – poštou, úlohami a rozdelením služieb 
do konca školského roka.
Staršovstvo sa najbližšie zíde na mimoriadnom celodennom stretnutí v sobotu 9. 6. 
a na pravidelnom rokovaní v pondelok 18. 6.

Mimoriadna zbierka
Staršovstvo zboru rozhodlo o vyhlåsení mimoriadnej zbierky na investičné potreby 
nášho zboru na poslednú júnovú nedeľu 24. 6. 2018. Plán investícií na tento rok ráta 
s opravou časti strechy (8 000 ¤), obnovou zvukovej techniky (10 000 ¤) a prípadnými 
úpravami bytov pre kazateľa a správcu budovy, ak týchto pracovníkov nájdeme.
Zbor prostriedky na niektoré opravy zatiaľ má, ale je dobré neplatiť ich všetky  
z rezervy a pravidelných prispevkov, je potrebné rezervu ešte navýšiť. V nasledujúcom 
období nás totiž čaká aj väčšia investícia do opravy a zateplenia veľkej strechy nad 
hlavnou sálou a zmienená oprava dvoch bytov.
Svoje dary môžete dať v hotovosti (obálke) do košíka v nedeľu 24. 6. alebo aj ban-
kovým prevodom na investičný účet zboru (číslo účtu na poslednej strane IL), do 
poznámky uveďte „mimoriadna zbierka“. Viac informácií na informatívnom členskom 
zhromaždení v nedeľu 3. 6. 2018 po bohoslužbách alebo priamo u hospodára zboru.

Marcel Markuš, hospodár zboru
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ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám 
7. 6.  Emil Komárik   78 
16. 6.  Drahomíra Markušová  81

Narodili sa
28. 4.  Ema Banová rodičom Saške a Jozefovi Banovcom
4. 5.  Matúš Vrábel rodičom Angele a Michalovi Vráblovcom
5. 5.  Hana Bánová rodičom Petre a Petrovi Bánovcom

Rozlúčili sme sa
12. 5. s Margitou Ďuriškovou

Spomíname
Margita Ďurišková rod. Rišková
26. 5. 1929–5. 5. 2018
Pani Margita Ďurišková sa narodila 26. mája 1929 v bratislavskom Podhradí, v dnes 
už neexistujúcej štvrti Zuckermandel, v rodine poštára Štefana Rišku a pomocnice 
v domácnosti Viktórie Wittgruberovej. Mamička Viktória bola nemeckého pôvodu, 
pochádzala z Pezinka z rodiny železničiara, ktorý mal 19 detí. 
Margita mala dvoch bratov, staršieho Jána a mladšieho Františka. Okrem nich do 
rodiny patrila ešte Margitina sesternica Božena, ktorú mamička vychovávala spolu so 
svojimi deťmi. Keď mala Margita tri a pol roka, zomrel na tuberkulózu jej 37-ročný 
otecko. Ešte pred jeho smrťou sa mama Viktória s deťmi presťahovala do Pezinka, 
kde žila jej matka. Tam ťažko pracovala vo vinohradoch, aby Margitu a ostatné deti 
uživila. 
Po ukončení Meštianskej školy začala Margita už ako 16-ročná pracovať vo veľkoskla-
de papiernických a tabakových potrieb. Neskôr sa zamestnala ako telefonistka na Poš-
tovom úrade v Pezinku, kde sa zoznámila so svojím budúcim manželom. Bol to Dušan 
Ďuriška, ktorý prišiel z Ozdína do Bratislavy študovať na Elektrotechnickú fakultu 
Vysokej školy technickej. Ako študent brigádoval na Slovenskej pošte, ktorá vtedy 
zavádzala nové telefónne ústredne, okrem iných miest aj v Pezinku. A tam sa spoznal 
s tamojšou telefonistkou Margitou. Po dlhšej známosti sa v roku 1954 zobrali. 
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Po presťahovaní sa do Bratislavy pracovala Margita Ďurišková ako vychovávateľka  
v materskej škôlke na Radlinského ulici, kde manželia dostali aj služobný domovnícky 
byt. Pretože manžel Dušan bol členom Cirkvi bratskej, začala aj ona navštevovať zbor 
na Cukrovej ulici a práve tu sa vyformoval jej osobný vzťah k Pánu Bohu. To ju pri-
viedlo k rozhodnutiu stať sa aj členkou tohto zboru. V spoločenstve bratov a sestier 
našla svoj duchovný domov. 
Margita Ďurišková popri zamestnaní vyštudovala Pedagogickú školu v Modre a po 
jej úspešnom absolvovaní pôsobila ako učiteľka vo viacerých materských školách  
v Bratislave. 
Mladí manželia Ďuriškovci veľmi túžili mať deti. Viedli dlhý modlitebný zápas, aby im 
Pán Boh požehnal potomka, ale On ich nakoniec viedol tak, aby prijali dieťa, ktoré 
nemá rodičov. Koncom roku 1965 si z Detského domova v Skalici adoptovali 27-me-
sačného chlapčeka – Martina, ktorému zomrela mamička. Ďuriškovci si Maroša, ako 
ho oni volali, zamilovali na prvý pohľad a venovali mu potom celú svoju lásku a po-
zornosť. Vytvorili mu optimálne životné podmienky pre jeho rast po každej stránke. 
Pritom ho viedli ku viere v Pána Boha a vychovali z neho čestného človeka. Margita 
neskôr svoje rozhodnutie o adopcii zhodnotila takto: Boli to najkrajšie roky v našom 
živote a každému, kto nemôže mať vlastné deti, veľmi odporúčam toto riešenie. Boli 
sme veľmi šťastní a snažili sme sa Maroša vychovávať tak, aby sa stal dobrým člo-
vekom – kresťanom. Nie vždy sa nám to darilo, ale s Božou pomocou, modlitbami  
a veľkou láskou sme sa o to snažili, aj keď to bolo niekedy ťažké.
V roku 1986 Margite zomrel na zákernú chorobu jej milovaný manžel Dušanko, ako 
ho ona vždy s láskou volala. Po krásnom, harmonickom manželstve bol pre ňu jeho 
odchod obzvlášť ťažký. V samote, ktorá po jeho odchode na ňu doľahla, ju najviac 
tešilo to, že rodina sa začala rozrastať. Syn Martin sa oženil a spolu s manželkou Rút 
ju postupne obdarili tromi vnúčatami Martinom, Esterkou, Deborkou a neskôr vnuk 
Martin s manželkou Vladkou i pravnúčatami Maximom a Martinom. Veľmi ich všet-
kých milovala a každý deň sa za nich modlila.
S pribúdajúcim vekom sa Margitin zdravotný stav postupne zhoršoval a v roku 2017 
si už vyžadoval celodennú starostlivosť. Z tohto dôvodu prežila záver života v zaria-
dení pre seniorov Betánia na Partizánskej ulici v Bratislave. 
Mama, stará a prastará mama, teta a naša sestra – Margita Ďurišková prežila tichý 
a nenápadný život, ale naplnený službou a láskou. Významne ním ovplyvnila život 
viacerých ľudí. Odišla do nebeských príbytkov sýta dní 5. mája 2018, keď krátko 
predtým naposledy vyznala svoju vieru v Pána Ježiša Krista prijatím Večere Pánovej. 
Nech je za jej život Božie meno oslávené a jej pamiatka požehnaná.



10

Informačný list Jún 2018

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
Štyri ročné obdobia – jar 2018
Milí priatelia, dovoľte mi pozvať vás na jarnú turistickú vychádzku ponad svätojur-
ské vinohrady na Biely kríž.
Termín: sobota, 9. jún 2018
Zraz: 9:00–9:15 hod. pri Studni na svätojurskom námestí  
 (Prostredná 37, Svätý Jur)
Doprava: individuálna
Výstroj: Jarná – turistická, treba počítať s premenlivým jarným počasím a možnos-
ťou zrážok a tomu prispôsobiť oblečenie a obuv. Je vhodné vziať si turistické paličky, 
pomôžu najmä pri zostupe. Je dôležité mať so sebou dostatok tekutín.
Trasa: Túru začneme pri studni na svätojurskom námestí na modrej turistickej 
značke (TZ), od ktorej sa na rázcestí Neštich odpojíme a ďalej budeme pokračovať 
po žltej TZ k zrúcanine gotického hradu Biely kameň. Po žltej TZ pôjdeme okolo  
viacerých krížov. Najskôr to bude Matulov kríž, potom Červený kríž a napokon Modrý 
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kríž, za ktorým nasleduje strmšie stúpanie pod Veľký Javorník k stavbe nazývanej 
Dušičky. Žltá TZ nás ďalej povedie k pomníku venovanému sv. Jozefovi a pod Malým 
Javorníkom na Biely kríž. Po krátkom odpočinku a občerstvení budeme pokračovať 
po relatívne novej zelenej TZ, ktorá vedie okolo pamätníka leteckej havárie na Sakra-
kopci k Márovej búde. Zelená TZ sa pripája k cyklotrase Jurava, my však z chodníka 
odbočíme o niečo skôr a vinohradníckymi chodníkmi prídeme k Pustému kostolíku, 
kde sú okrem odpočívadla vybudované aj originálne slnečné hodiny. Odtiaľ po zelenej 
TZ prejdeme k rázcestiu Šúrsky kanál a späť do Svätého Jura, kde vychádzku zakon-
číme pri renesančnom vinohradníckom dome.

Časová náročnosť trasy: max. 6:00 hod. (so započítanými prestávkami)
Dĺžka trasy:  16,2 km
Prevýšenie:  460 m
Obtiažnosť:  stredne náročná

V prípade, že sa výlet nebude môcť konať, napr. z dôvodu veľmi nepriaznivého po-
časia, bude informácia o tom zverejnená najneskôr jeden deň pred termínom výletu 
na stránke http://www.cbba.sk/aktivity/xlogia-vysin.
Verím, že sa výletu zúčastníme v hojnom počte a spoločne prežijeme príjemný jarný 
víkendový deň.

Braňo Lojko

Duchovné cvičenia 2018
Pravidelné letné týždňové duchovné cvičenia v tichu budú tento rok v termíne od 
2. do 9. septembra 2018 v Levoči. Tento dlhší pobyt v tichu spojený so stíšením sa  
k modlitbe, meditácii a sústredeniu sa na vzťah s Pánom Bohom je doporučený hlav-
ne ľuďom, čo už s pobytom v tichu majú skúsenosť. 
Informácie a prihlášky: Alica Rosová, alica.rosova@gmail.com, 0915 749 470
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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. 2018  tábor pre deti 7–11 rokov, cena 130 €

Ubytovanie v rekreačnom stredisku vo viacposteľových chatkách, strava 6-krát denne, 
doprava autobusom.
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. 
Prihlásiť sa treba do 6. júna!

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

Tábor Scripture Union Slovakia pre teenagerov
Pozývame 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

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

10. 6. Hosť Kaplnky Róbert Bezák

17. 6. VIETOR VEJE KAM CHCE 10. 
Čo je pravda? Daniel Pastirčák

24. 6. Ľudia a zvieratá v jednom vreci Ján André

Landart v Dúbravskom lese
Májový landart v Dúbravskom lese bol a vydaril sa.  
V júni bude ďalší landart na tému „Obrazy z blata“. Príďte 2. júna k Dunaju. 
Presnejšie informácie budú na facebooku, na www.cbkaplnka.sk a v oznamoch na 
bohoslužbách.

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 

Informačnýlist
jún 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 zhodnotili nedávne udalosti. Účastníci Celoslovenskej konferencie CB 
porozprávali o priebehu konferencie a prijatých uzneseniach. Potešili nás letničné bo-
hoslužby s krstom troch mladých ľudí a prijímaním desiatich nových členov do nášho 
spoločenstva. S vďakou sme ocenili aj dve výborné videá, ktoré túto slávnostnú chvíľu 
okrášlili – jedno s osobnými vyznaniami nových členov a druhé s tvorbou Jara Beliša. 
Tvorcom videí aj tým, čo v nich vystúpili ďakujeme. 
Hovorili sme aj o pripravovaných letných stretnutiach D3 a pobyte v Zaježovej.
Hlavnou témou stretnutia bolo hľadanie nových priestorov pre bohoslužby. Vďaka 
našim priateľom a známym sa objavili nové možnosti, ktorých reálnosť musíme pre-
jednať a premyslieť. Dohodli sme sa na ďalšom postupe.
Dohodli sme sa aj na kúpe ďalších 20 stoličiek do sály A4. Matúš a Miro sa postarajú 
o odstránenie chýb objavujúcich sa na našej webstránke www.cbkaplnka.sk. 
Nasledujúce stretnutie staršovstva bude 19. 6. 2018 o 18.00 na Cukrovej 4. 

Duchovné cvičenia v tichu
Pravidelné letné týždňové duchovné cvičenia v tichu budú tento rok o kúsok neskôr 
– v termíne od 2. do 9. septembra 2018 v Levoči. Tento dlhší pobyt v tichu spojený 
so stíšením sa k modlitbe, meditácii a sústredeniu sa na vzťah s Pánom Bohom je 
odporúčaný hlavne ľuďom, čo už majú s pobytom v tichu skúsenosť. 
Pre „nováčikov“ odporúčame štvordňový pobyt v tichu v dňoch od 24. do 28. októ-
bra v Marianke. 
Obe duchovné obnovy bude viesť Daniel Pastirčák. Prihlásiť sa alebo získať ďalšie 
informácie môžete u Alice Rosovej na alica.rosova@gmail.com alebo 0915 749 470. 

Letný pobyt D3
Pozývame vás na letný pobyt D3 od 12. do 15. 7. v hoteli Šachtička v Nízkych Tat-
rách. Hosťom pobytu bude Alexander Saša Flek z Prahy, ktorý viedol projekt bible21 
– kontextualizovaný preklad biblie do súčasného českého jazyka a v Kaplnke sme sa 
s ním zoznámili koncom minulého roka. K téme komunikácie biblického obsahu do 
súčasného kontextu sa pridá aj Daniel Pastirčák. 
Informácie a prihlasovanie: 
Mirka Molnár Ľachká a Mirka Lacová, letny.pobyt@d3.sk 
www.d3.sk
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Letný pobyt v Zaježovej
Ako každý rok aj toto leto bude od 8. do 12. 8. v Zaježovej meditatívno-spoločenský 
letný pobyt Kaplnky. Je vhodný pre jednotlivcov i pre rodiny s deťmi. Už sa dá prihla-
sovať na peter.matak@gmail.com. Informácie tamtiež. Počet miest je obmedzený, 
dlho neváhajte. 
Téma tohoročného stretnutia bude Uzavreté prázdno – Otvorený stred. 

Hľa stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem 
k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Zjavenie 3: 20

Milí moji, 
Blíži sa Zaježová. Keď som hľadal tému, ktorá by sa hodila k situácii, ktorú vo svete 
okolo seba zažívame, našiel som tému uzavretého a otvoreného. Sme v období, keď 
sa znova uplatňuje mentalita múrov. Najprv tu boli žiletkové ploty proti cudzincom, 
v poslednom čase sa spor preniesol do ulíc, desaťtisíce ľudí na námestiach volalo po 
otvorenosti a transparentnosti nášho verejného života, no vládnuci politici sa ešte 
viac uzavreli v bezpečných múroch svojej moci. Už dlhé roky sa v našom svete vedú 
kultúrne vojny, skupiny na jednej i druhej strane sú uzavreté vo svojich konzervatív-
nych či liberálnych názorových baštách. Jedni pre druhých majú iba výsmech alebo 
nepriateľské invektívy. Vo svete zmietanom neistotou človek podvedome hľadá bez-
pečie v múroch svojich pevne vyhranených názorov. Dorozumenie sa spomedzi nás 
vytráca. Táto spoločenská mentalita sa ľahko prenáša i do nášho súkromného života. 
Čo znamená žiť s Bohom, nasledovať Krista v týchto podmienkach? Venujme náš čas 
v Zaježovej modlitbe a premýšľaniu nad tým ako žiť v tomto turbulentnom čase. Na 
jednej strane sa nám ponúka cesta múrov, ohradiť svoj svet murivom pevných tvrde-
ní a čiernobielych rozlíšení. Na druhej strane otvorenosť bez hodnôt, rozpustenie sa  
v nesmiernej ľahkosti bytia. Evanjelium oproti múrom na jednej strane a bezbrehému 
rozplynutiu na druhej strane ponúka cestu otvorenosti s hlbokým a jasným stre-
dom. To, čo je pevne ohradené, sa napokon stane prázdnym, neprenikajú sem otázky  
a výzvy života, bezpečie ohradeného priestoru je mŕtve ako hrivna, ktorú služobník 
z Ježišovho podobenstva zakopal. Nuž pýtajme sa sami seba v Bohu nad textami 
evanjelia, ako možno žiť zo stredu otvoreného do všetkých strán: Ako to žiť v našich 
vzťahoch, ako to žiť v našich myšlienkach a emóciách, ako žiť v otvorenosti svoju 
vieru? Prizval som si na pomoc Alexa Plencnera. To, nad čím budeme uvažovať, nám 
Alex pomôže aspoň sčasti zažiť v symbolických hrách. Všetkých srdečne pozývam  
a teším sa na spoločný čas v Zaježovej.

Daniel Pastirčák
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Informačný list vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Cukrová 4, Bratislava
Len pre vnútornú potrebu Zboru CB Bratislava.

Informácie do júloveho a augustového čísla zasielajte do 25. 6. 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
PASTORAČNÝ ASISTENT:
Vladimír Šimo: 0908 578 478, vladimir.simo@cb.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


