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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

O zmysle, užívaní si, čase a múdrosti
Je jún, sedím vo svojej „kancelárii“ u nás doma. Slnko páli a ja rozmýšľam nad 

tým, že k prázdninám by sa hodili také „light“ (ľahké) témy. A ja, naopak, prichádzam  
s Koheletom. Bude sa nám chcieť o tom premýšľať? 

No, celé to vzniklo vlastne tak, že som na jeseň a v zime vo Svätom Jure robil sériu 
siedmich kázní z knihy Kazateľ. Keďže my v Jure v lete nemáme riadne bohoslužby, 
iba také zjednodušené stretnutia bez pevnej liturgie, ponúkol som sa, že môžem prá-
ve cez prázdniny na Cukrovej vypomôcť štyrmi kázňami z knihy, ktorú som posledné 
mesiace študoval. 

Začneme pomerne „hutným“ úvodom do knihy v prvú júlovú nedeľu. Povieme si 
niečo o kľúčovom slove hebel, ktoré sa prekladá väčšinou ako márnosť, no dá sa pre-
ložiť aj metaforicky ako vánok či závan vetra. To už je také letné, však? Pozrieme sa na 
to, kto to bol ten Kohelet a budeme dumať nad interpretačnou hádankou celej knihy.

V druhú júlovú nedeľu sa pozrieme na tzv. Carpe diem pasáže. Carpe diem zname-
ná Užívaj deň! Máme užívať dobré veci v živote? Je jedenie a pitie márnosť či Boží 
dar? Znovu vlastne taká letná téma.

Potom sa s Kazateľom vrátim na začiatku augusta. V prvú augustovú nedeľu sa 
spolu pozrieme na otázku času v Kazateľovi. Všetko má svoj čas. Ako to Kohelet mys-
lel? Čo to ten čas vlastne je? Ako beží v tom mojom či tvojom živote?

Vo štvrtej kázni vás poprosím o rozmýšľanie na plné obrátky. Téma múdrosti je 
jednou z kľúčových tém celej knihy. 

Teším sa, že časť letných nedieľ strávim spolu s vami v spoločenstve, zamýšľaním 
sa nad témami milovníka a hľadača múdrosti, kráľa nad Izraelom v Jeruzaleme.
S prianím požehnaného leta,

Milan Mitana
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SPOLOČNÉ STRETNUTIA 

Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.
Počas prázdnin nebudú. 

Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.

1. 7. Úvod do knihy Kazateľ Milan Mitana

8. 7. Užívaj deň! Jedz a pi! Milan Mitana

15. 7. Daniel Ban

22. 7. Dávid Kudroč

29. 7. Bohoslužby s Večerou Pánovou Daniel Pastirčák

5. 8. Všetko má svoj čas Milan Mitana 

12. 8. Je možné nájsť múdrosť? Milan Mitana 

19. 8. Vladimír Šimo

26. 8. Bohoslužby s Večerou Pánovou Jozef Kerekréty

2. 9. Uzdravujúce stretnutia Kristína Uhlíková
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Nedeľné večerné zhromaždenie o 18.00 hod.
Čo hovorí Božie Slovo do našich životov.

8. 7. Peter Komrska 

15. 7. Igor Ferenčík

22. 7. Jan Komrska

29. 7. Vladimír Šimo 

5. 8. Slavoj Krupa

12. 8. Ivan Valenta

19. 8. Slavoj Krupa

26. 8. Blaho Číčel 

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

Bohoslužby budú počas júla a augusta prebiehať zjednodušene – vo forme stručného 
zamyslenia, diskusie a modlitieb. Sledujte našu stránku „Cirkev bratská Svätý Jur“ 
na Facebooku. Je možné, že niektoré nedele počas prázdnin sa bohoslužba konať 
nebude.

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
V júli a v auguste integrované bohoslužby nebudú.

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

1. 7. Jolanka a Slavomír Krupa

8. 7. Táňa Lacová

15. 7. Vierka a Peter Komrskovci

22. 7. Táňa a Mirko Smolinský

29. 7. Milada a Jan Komrskovci

5. 8. Táňa Lacová

12. 8. Ivan Valenta

19. 8. Ivan Lukáč – s Večerou Pánovou

26. 8. 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 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

V čase letných prázdnin stretnutia jednotlivých aktivít (okrem domácich biblických 
skupín mladých) nebudú, pokračovať budú až v septembri.

Domáca biblická skupina pre mladých
Stretnutia prebiehajú aj počas leta. Skupinky sú v slovenčine alebo angličtine 
(podľa dohody). 

KONTAKT:  Michal Laco, michal.laco@gmail.com, 0904 628 224

Biblická hodina pre ženy
Počas letných prázdnin biblické hodiny pre ženy nebudú. 
Stretneme sa až 11. 9. 2018 o 18.00 hod., kedy medzi nás príde misionárka Lenka.
Srdečne vás pozývame. 

KONTAKT:  Drahomíra Ferenčíková, 0907 048 095

Mráčiky
Mráčiky sú detský spevácky zbor, prípravka do Kvapôčiek, pre deti 7-9 rokov (šikovní 
prváci, ale najmä druháci a tretiaci ZŠ). Ak máte záujem prihlásiť svoje dieťa na škol-
ský 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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STARŠOVSTVO ZBORU
Zo stretnutia staršovstva zboru 
Pravidelné stretnutie staršovstva zboru bolo 18. 6. 2018.
Zaoberali sme sa:
– reflexiou administrátora na prácu staršovstva,
– službami na obdobie do septembra,
– informáciami zo stretnutí skupín – homiletická, liturgická, webstránka zboru – 
ktoré sa uskutočnili v júni a niektorými otázkami, ktoré zo stretnutí vyplynuli,
– otázkou správcu budovy a rozdelením úloh, ktoré treba zabezpečovať, kým správ-
cu budovy nemáme. 
Najbližšie stretnutie staršovstva bude 30. 8. 2018

Kontakty cez prázdniny
V prípade potreby kontaktujte počas prázdnin predovšetkým kanceláriu zboru,  
prípadne Daniela Pastirčáka alebo Vladimíra Šima. 
Kontakty nájdete na poslednej strane IL.
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ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám 
7. 7.  Anna Borošová  89
18. 7.  Dalibor Krupa  75
20. 7.  Ľudmila Keleová  82
23. 7.  Ľubica Vráblová  70 
2. 8.  Marta Hlatká   82
7. 8.  Dušan Číčel   60
13. 8.  Klára Hrubišková  92 
17. 8. Helena Číčelová  81
17. 8. Júlia Matejová  85
20. 8. Elena Andréová  91
22. 8.  Marta Hubiková  85 
31. 8. Štefan Márföldi  79

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
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POZVÁNKY
Kurz štúdia Biblie: Poviem ti príbeh!
Chcete
– študovať Bibliu s deťmi alebo mládežou tak, aby tomu rozumeli?
– do vašich rodinných stíšení vniesť nové nadšenie?
– sa naučiť nenútene svedčiť o Bohu?
– pripraviť tím pre krátkodobú misiu?
– aby sa ľudia vo vašom zbore naučili s radosťou študovať Bibliu?
– študovať Bibliu s ľuďmi, ktorí nevedia či nechcú čítať?
Pozývame vás na praktický kurz Poviem ti príbeh! (Simply the Story) vedený medzi-
národným tímom:
KEDY: 
Základný kurz v termíne 8.–11. augusta 2018, cena 125€/osobu (zahŕňa ubytova-
nie, plnú penziu, študijnú príručku).
Kurz pre inštruktorov (rozšírený základný kurz) v termíne 6.–11. augusta 2018, 
cena 170€/osobu (zahŕňa ubytovanie, plná penzia, študijná príručka) 
KDE: 
Penzión Žemberovce, Žemberovce, okr. Levice – http://penzionzemberovce.sk/ 
Viac informácií nájdete na http://www.wycliffe.sk/index.php?option=com_content&-
view=article&id=78&Itemid=51
Prihlasujte sa na info@wycliffe.sk alebo na našej adrese: 
Wycliffe Slovakia
Zd. Nejedlého 37
934 05 LEVICE
SLOVAKIA

Jaroslav Tomašovský, 
Wycliffe Slovakia
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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 odporúčame hlavne 
ľuďom, ktorí 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. 
Informácie a prihlášky: Alica Rosová, alica.rosova@gmail.com, 0915 749 470

X-lógia hľadania výšin 22 
Busov, Čergov, Bardejovské Kúpele: 28.–30. 9. 2018
Milí priatelia, kamaráti,
len veľmi ťažko by sme našli na Slovensku oblasť, ktorá je tak vzdialená od všetkých 
miest, kde sa x-lógia zatiaľ uskutočnila, ako je okolie Bardejova. A práve nasledujúca 
jesenná x-lógia nám dáva možnosť spoznať prírodné krásy a zaujímavosti severový-
chodnej časti našej krajiny. 
Náš základný tábor sa nachádza priamo v srdci Bardejovského kúpeľného areálu,  
v penzióne Zornička. Tak ako býva zvykom pri vzdialenejších x-lógiach, aj tento raz 
je možné pricestovať už vo štvrtok a pobyt si týmto spôsobom predĺžiť. Túto mož-
nosť odporúčame pre všetkých, ale predovšetkým pre tých, ktorí by v piatok radi 
zdolali najvyšší bod pohoria Čergov – 1157m vysoký Minčol, zrelaxovali sa v liečivej 
bardejovskej vode, či navštívili pamätné miesta jednej z najväčších horských operácii  
2. svetovej vojny – karpatsko-duklianskej operácie.
V sobotu budeme pokračovať rekreačným a turistickým programom v okolí Bardejov-
ských kúpeľov. Niektorí z nás si vyberú jeden z troch okruhov Lesníckeho náučného 
chodníka Čierna Mláka. Komu to kondícia dovolí, vystúpi na najvyšší vrch v okolí – 
899 m vysokú Stebnícku Maguru, alebo okružnou trasou navštívi Zborovský hradný 
areál. Po večeri nás čaká tradičné cestovateľské okienko s autentickými zážitkami  
z ciest a večerná opekačka. Nedeľný program bude tentoraz trocha netradičný.  
Namiesto ranného stíšenia zavítame na bohoslužby do bardejovského zboru CB, kto-
rým uzavrieme našu akciu. Cestu domov si spestríme návštevou niektorej z mno-
hých atraktivít severovýchodného Slovenska. Možností sa naskytá naozaj veľa, či už 
si vyberiete wellness alebo kúpeľnú liečbu v Bardejovských kúpeloch, prechádzku 
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pamiatkovými rezerváciami v Bardejove alebo Levoči, prehliadku niektorého z dre-
vených chrámov alebo múzeí, návštevu jaskyne alebo opálových baní, či niektorú  
z prírodných zaujímavostí v okolí. 
Veríme, že si z bohatého programu vyberiete a že sa, napriek väčšej vzdialenosti,  
v hojnom počte stretneme pri aktívnom odpočinku v lone prírody a budeme spo-
ločne oslavovať Božie stvoriteľské dielo. Tešíme sa na vás v posledný septembrový 
víkend v Bardejovských Kúpeľoch.
Bližšie informácie nájdete na stránke www.cbba.sk/aktivity/xlogia-vysin/119 
alebo u Andreja Vrábela: andrej.vrabel@gmail.com

Andy, Slávka a malý cestovateľ Filipko 
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Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
Klub A4 v budove YMCA, Karpatská 2

1. 7. Syzifos – Christos Daniel Pastirčák

8. 7. Kde si? Pomôž nám! Zuzana Mojžišová

15. 7. Trúchlim Juraj Adamuščin

22. 7. Kým by som sa nechcel stať Ján André

29. 7. Gideón Zuzana Mojžišová

5. 8. Nauč nás počítať naše dni Daniel Pastirčák

12. 8. Nádych a výdych Miro Kocúr

19. 8. Poznáš môj zámer zďaleka Daniel Pastirčák

26. 8. Obraz je neskutočný Jana Camara

2. 9. Očakávanie – Sen + Ortieľ Daniel Pastirčák

KAVIAREŇ a DETSKÝ PROGRAM počas leta nebudú.
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Informácia zo zasadania staršovstva Kaplnky
Zhodnotili sme priebeh bohoslužieb za posledný mesiac a dohodli sa na hudobnom 
programe a predstavení občianskeho združenia Agathe pre nasledujúce bohoslužby. 
Daniel Pastirčák popísal svoje dojmy zo slávnostnej bohoslužby našej novej kaza-
teľskej stanice v Leviciach, ktorá vznikla 1. 6. 2018 z Podvečerných bohoslužieb. 
Potvrdil príjemnú živú atmosféru spoločenstva, ktorá je vidieť aj z fotografií uverejne-
ných na facebooku. Tešíme sa na spoluprácu s Levičanmi. Matúš osloví zodpovedných 
ľudí v Leviciach v súvislosti so spôsobom ako si vymieňať informácie o bohoslužbách. 
Treba vybaviť organizačné a finančné záležitosti. 
Dohodli sme sa na organizácii bohoslužieb Kaplnky počas letných prázdnin. Budeme 
dosť rozcestovaní, tak bude potrebná pomoc ďalších ľudí hlavne na prípravu priesto-
rov. V septembri by sme chceli pripraviť slávnostné bohoslužby na začiatok školského 
roka, kde by sme chceli pozvať aj žiakov, študentov, rodičov a priateľov našich škôl 
Narnie a Bilgymu. 
Prerokovali sme, čo je nové a čo treba urobiť ohľadne hľadania nových priestorov pre 
Kaplnku. Zatiaľ plánujeme cez leto úpravu vchodu do A4ky. 
Nasledujúce stretnutie staršovstva bude 11. 9. 2018 o 18.00 na Cukrovej. 

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. 
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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

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  
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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

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 
– na SLUŽBU V KAVIARNI od septembra
Ozvite sa Heni Tolgyessyovej: henrieta.tolgyessyova@gmail.com
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Informačný list vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Cukrová 4, Bratislava
Len pre vnútornú potrebu Zboru CB Bratislava.

Informácie do septembroveho čísla zasielajte do 27. augusta 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 
spravcabudovy@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


