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Pri vytváraní jesennej série kázní sme sa rozhodli inšpirovať príbehmi, 
v ktorých pri stretnutiach s Kristom dochádza k premene druhého člo-
veka.

Každý z nás si v sebe nesie zranenia či choroby, ktoré potrebujú uzdravenie. Niektoré 
sú viditeľné, iné starostlivo ukryté pod úhľadnou fasádou. Niektoré sú čerstvé, iné nás 
ťažia celé roky. Sú to zranenia spôsobené našimi nesprávnymi rozhodnutiami, inými 
ľuďmi alebo životnými okolnosťami. Často pôsobia zväzujúco. Vytvárajú zábrany stra-
chu, hnevu či smútku a stoja nám v ceste, keď sa usilujeme stať tými, ktorými nás 
Pán Boh chce mať.

Stretnutie s Kristom nesie v sebe potenciál zásadnej vnútornej premeny. Ježiš sa na 
nás díva a jeho pohľad plný lásky a pravdy sa pre nás stáva zrkadlom. Ukazuje nám, 
kto sme, a akí by sme mali byť. 

Ježiš nám kladie otázky, ktoré na prvý pohľad pôsobia rečnícky: Čo hľadáte? Ale-
bo: Chceš vyzdravieť? Tieto otázky sú ponukou, aby sme skutočne preskúmali svoje  
vnútro. Čo hľadáme, keď túžime po stretnutí s Kristom? A naozaj sme pripravení prijať 
jeho uzdravenie? Sme odhodlaní zanechať starý spôsob života a otvoriť sa novému?
Poďte a uvidíte! Nasleduj ma! Musíte sa znova narodiť. Choď, predaj všetko, čo máš, 
daj chudobným. Nebojte sa! Vstaň, zober si lôžko, a choď! Ježiš pred nás stavia výzvu 
a čaká, ako zareagujeme. 

V nasledujúcich týždňoch do adventu budeme spoločne premýšľať nad príbehmi,  
v ktorých Ježiš oslovuje konkrétnych ľudí a ponúka uzdravenie pre ich identitu, pre 
ich vzťahy i pre komunitu, v ktorej žijú. Predstavme si, že sme to my, kto sa s ním 
stretávame. My sme učeníci, ktorí sa Krista pýtajú, kde býva, my sme Nikodém, ktorý 
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sa za ním potajomky zakráda nocou, lebo ho Ježiš fascinuje a chce mu porozumieť. 
My sme bohatý mládenec, ktorý si nevie rady s Ježišovou požiadavkou radikálnej 
odovzdanosti, my sme žena, ktorej postačí dotyk jeho plášťa, aby sa jej viera prejavi-
la. Sme chorý, ktorý roky čaká pri rybníku, kým ho niekto zanesie, keď sa zvíri voda, 
sme Peter, ktorý kráča po vode k Ježišovi a vzápätí volá, aby ho zachránil. Sme Za-
cheus, ktorý po stretnutí s Kristom mení všetky svoje životné priority, ako priatelia 
prinášame k Ježišovi svojich ochrnutých, aby ich uzdravil, a ako Samaritánka túžime 
po živej vode, ktorú nám môže dať len on.

Vezmime obdobie týchto týždňov ako príležitosť nazrieť do svojho vnútra a odkryť 
naše zranenia Ježišovmu uzdravujúcemu dotyku. Dovoľme mu, aby sa na nás zadíval. 
Prijmime jeho výzvu. Nechajme sa ním premeniť. Dovoľme mu, aby uzdravil nás, naše 
vzťahy a našu komunitu. 

Kristína Uhlíková
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SPOLOČNÉ STRETNUTIA 

Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.

2. 9. Úvod do nového školského roka Tomáš Komrska

9. 9. Stretnutie bude

16. 9. Čím žije staršovstvo? Jozef Kerekréty

23. 9. Čím žiješ? Vladimír Šimo

30. 9. Stretnutie nebude

 
Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.

2. 9. Uzdravenie – premieňajúce stretnutia 
s Kristom. Uzdravenie identity. Kristína Uhlíková

9. 9. Môže to byť pravda?
 Otvorenie školského roka.

Vlado Šimo

16. 9. Uzdravenie teológie Jakub Uhlík

23. 9. Uzdravenie neUzdravenie Marek Markuš

30. 9. Bohoslužby s Večerou Pánovou Daniel Pastirčák
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Nedeľné večerné zhromaždenie o 18.00 hod.
Čo hovorí Božie Slovo do našich životov.

2. 9. Ivan Valenta

9. 9. Jan Komrska

16. 9. Ján Smolinský

23. 9. Dawson Jones

30. 9. Ľudia na okraji Miro Jurík

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

2. 9. Záver letného módu Matúš Lučenič

9. 9. Úvod školského roka, Žalm 96 Milan Mitana 

16. 9. Žalm 73 Vlado Matej

23. 9.  Žalm 55 Milan Mitana

30. 9. Ako rozumieť Žalmom?! Milan Mitana

KONTAKT: Milan Mitana, 0903 776 563, mmitana83@gmail.com 
Aktuálne informácie a nahrávky kázní sú na: www.cbsvatyjur.sk
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Nedeľné duchovné stíšenia v Betánii o 10.00 hod.
Betánia Bratislava, Partizánska 6

2. 9. Janka Capeková

9. 9. Vierka a Peter Komrskovci

16. 9. Ivan Lukáč – s Večerou Pánovou o 9.00 hod.

23. 9. Táňa a Mirko Smolinskí

30. 9. Ivan Valenta

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 

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

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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PRAVIDELNÉ STRETÁVANIA

Klub Slniečko
Stretnutia Klubu Slniečko začnú vo štvrtok 27. 9. 2018. V čase od 9.00 do 12.00 
hod. pozývame najmenšie deti a ich mamičky či oteckov alebo starých rodičov na  
2. poschodie našej budovy. Ráno 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 stretnutia predškolákov začnú v nedeľu 7. októbra.

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

Školáci
Pravidelné stretávanie na Nedeľných bohoslužbách pre deti vo veku od 6 do 11 rokov 
začne v nedeľu 16. 9. o 10.00 hod. na 2. poschodí. Poslednú nedeľu v mesiaci stret-
nutie nebude, deti sa zúčastnia bohoslužieb spolu s rodičmi.

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

do:RAST
Klub pre 11–15-ročných.

KONTAKT:  Vladimír Šimo, 0908 578 478, vladimir.simo@cb.sk
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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
Prvé stretnutie po letných prázdninách bude v októbri. 

KONTAKT:  Drahomíra Ferenčíková, 0907 048 095

Stretnutia pri speve duchovných piesní
Od pondelka 3. 9. vždy o 18. 45 hod. pokračujú stretnutia pri speve a piesňach. 
Srdečne pozývame každého, kto má záujem prísť, aj keby to bolo len sporadicky, 
pravidelná účasť nie je podmienkou.

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

Kvapôčky
Prvý nácvik Kvapôčiek v novom školskom roku bude v októbri.
Informácie sledujte na našom facebooku facebook.com/kvapocky a webstránke 
www.kvapocky.sk. 

KONTAKT:  Michal Ferák, info@kvapocky.sk
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Rozhovory pri čaji – pozvanie pre seniorov
Srdečne pozývame seniorov na rozhovory a modlitby pri čaji, ktoré budú v tomto 
školskom roku pravidelne vždy prvý utorok v mesiaci o 14. 00 hod. Najbližšie stret-
nutie bude v utorok 4. septembra, ďalšie stretnutia budú 2. októbra, 6. novembra  
a 4. decembra.

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

STARŠOVSTVO ZBORU
Zo stretnutia staršovstva zboru 
Staršovstvo sa stretlo na svojom pravidelnom rokovaní vo štvrtok 30. 8. 2018. Infor-
mácie poskytneme neskôr. 
Ďalšie pravidelné stretnutie bude v piatok 23. 9. 2018.

ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám 
5. 9.  Jolana Molnárová  82
13. 9.  Vlasta Ballonová  93
13. 9.  Mária Zváčová  99
14. 9.  Eva Trebulová   65
14. 9.  Nadežda Šipková  78
25. 9.  Lýdia Bálintová  83

Narodili sa
31. 5.  syn Ján rodičom Vlaďke a Jánovi Polohovcom
21. 7.  syn Kryštof rodičom Márii a Lukášovi Kulískovcom
17. 8.  syn Matej rodičom Gabriele a Jakubovi Podhradským
20. 8.  syn Jonáš rodičom Katke a Jakubovi Uhlíkovcom



9

Informačný list September 2018

Zosobášili sa
1. 9.  Barbora Roháčková a Pavol Rendek

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

POZVÁNKY
Bohoslužby na začiatok školského roka
Pozývame rodičov s deťmi, učiteľov a pracovníkov základnej školy Narnia, ale aj všet-
kých Vás na slávnostné bohoslužby v nedeľu 9. 9. 2018 o 10.00 hod., ktorými otvorí-
me nový školský rok. Témou Môže to byť pravda? a rozprávaním o meči nás prevedie 
br. Vladimír Šimo. Po bohoslužbách bude príležitosť na rozhovory pri káve.

Update – konferencia mládeže CB
Kedy: 14.–16. september 2018
Kde:  Liptovský Mikuláš, SOŠ polytechnická, Demänovská cesta 669 
Téma:  FAKE IT, TILL YOU MAKE IT

„Fake it, till you make it.“ Tento anglicky názov sa dá preložiť ako „ Hráš sa na niečo, 
až tomu uveríš, že si to naozaj“. Plagát konferencie znázorňuje netopiera ako sa tvári, 
že je motýľ. A čo ty? Kým sa snažíš byť?

O čom bude Update? Budeme pokračovať v téme, ktorú sme začali pred rokom „Kto 
si myslíš, že si?“. Otvoríme otázky ako: Kým chceš byť? Ako dospieť? Dnes stačí ne-
jako vyzerať, no nemusíš taký byť? Ako sa to prejavuje v osobnom živote s Bohom, 
v mládeži, v cirkvi? UPdate prináša príležitosť pozrieť sa na to, ako dospieť a čo to 
obnáša. Tvoje dozrievanie sa neobíde bez ťažkostí a zlyhaní. Ako to prekonať?
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Súčasťou Update je Stretnutie pracovníkov dorastu a mládeže – UPdate pre ved-
úcich na tému „Ako môžu vedúci tímov čo najefektívnejšie pracovať na raste a uče-
níctve“. Stretnutie bude 13. 9. 2018, deň pred konferenciou. Využite príležitosť na 
štart svojich tímov v novom školskom roku. Viac informácii o stretnutí na webstránke 
www.uniadm.sk.

Konferencia UPdate ponúka hlavnú tému, ktorá je aktuálna pre dnešnú mladú ge-
neráciu, semináre podľa zamerania a veku Network 15–23 a Network 23+, ale aj 
množstvo času na osobné rozhovory, modlitby a hľadanie odpovedí pre svoj život. 

Konferenčný poplatok: 40€

Kontakt: Slavomír Krupa, 0904663611, mladez@cb.sk

Prihlasovanie do 9. 9. 2018 na www.uniadm.sk

Štyri ročné obdobia – leto 2018
Milí priatelia, dovoľte mi pozvať vás na letnú turistickú vychádzku k prameňu riečky 
Vydrice.

Termín: sobota 15. septembra 2018
Zraz: o 8:30–8:45 hod. na parkovisku pod Červeným mostom
Výstroj: Letná – turistická, treba počítať s premenlivým počasím a možnosťou zrážok 
a tomu prispôsobiť oblečenie a obuv. Je dôležité mať so sebou dostatok tekutín. 
Vzhľadom na dĺžku trasy a skorší západ slnka je dôležité mať so sebou čelovku alebo 
iný vhodný zdroj svetla.
Trasa: Túru začneme na parkovisku pod Červeným mostom. Našou snahou bude čo 
najpresnejšie sledovať tok riečky Vydrice až k jej prameňu. Prevažná časť trasy sa 
nachádza mimo turistických značených ciest. Od parkoviska pod Červeným mostom 
budeme pokračovať k Snežienke a ďalej cez Dlhú lúku. Tok Vydrice budeme sledovať 
ponad Pánovu lúku na Biely kríž k jej neďalekému prameňu. Po odpočinku zíde-
me modrou turistickou značkou do Rače, kde túru zakončíme. Upozorňujem, že sa  
v prípade tejto túry nevrátime do bodu, v ktorom sme túru začínali.
Časová náročnosť trasy: max. 8:00 hod. (so započítanými prestávkami)
Dĺžka trasy: 20 km
Prevýšenie: 550 m
Obtiažnosť: stredne náročná
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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 a oznam bude odoslaný aj e-mai-
lom.
Verím, že sa výletu zúčastníme v hojnom počte a spoločne prežijeme príjemný letný 
víkendový deň.

Braňo Lojko

X-lógia hľadania výšin 22
Busov, Čergov, Bardejovské Kúpele

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. Namies-
to ranného stíšenia zavítame na bohoslužby do bardejovského zboru CB, ktorým uza-
vrieme našu akciu. Cestu domov si spestríme návštevou niektorej z mnohých atrakti-
vít severovýchodného Slovenska. Možností sa naskytá naozaj veľa, či už si vyberiete 
wellness alebo kúpeľnú liečbu v Bardejovských kúpeloch, prechádzku pamiatkovými 
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rezerváciami v Bardejove alebo Levoči, prehliadku niektorého z drevených chrámov 
alebo múzeí, návštevu jaskyne alebo opálových baní, či niektorú z prírodných zaují-
mavostí 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.

Andy, Slávka a malý cestovateľ Filipko

Termín: 28.–30. 9. 2018 s možnosťou predĺženia od 27. 9. 2018
Miesto: Penzión Zornička, Bardejovské Kúpele
Príchod:  28. 9. 2018 medzi 18.00–19.00 hod.
Výstroj:  jesenná turistická
Výzbroj: odporúčané sú trekingové paličky, veci na opekanie; hudobné nástroje;  
 hry; plavky
Ubytovanie: Trojhviezdičkový penzión s kapacitou cca 70 osôb v areáli Bardejovských 
Kúpeľov. Ubytovanie v 2-posteľových izbách a 3 a 4-posteľových apartmánoch s vlast-
ným sociálnym zariadením s možnosťou detských prístelok.
Strava:  Raňajky – bufetové 
Večere:  Spoločné menu (normálne, vegetariánske, bezlepkové, bezmliečne)
Cena:  23,00 EUR/osoba (od 12 r.)/noc s polpenziou, 
 15,00 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
 01,00 EUR/osoba kúpeľný poplatok
Nevratná záloha: 10,00 EUR/osoba (od 3 r.)/pobyt

INFORMÁCIE A PRIHLASOVANIE: www.cbba.sk/aktivity/xlogia-vysin/119
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Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
Klub A4 v budove YMCA, Karpatská 2

2. 9. Očakávanie. Sen a ortieľ Daniel Pastirčák

9. 9. Slávnostné bohoslužby k zahájeniu 
školského roka Róbert Bezák

16. 9.

23. 9.

30. 9.

Slávnostné bohoslužby k zahájeniu školského roku
Pozývame všetkých žiakov, študentov, rodičov a priateľov Bilingválneho gymnázia C.S. 
Lewisa na slávnostnú bohoslužbu k zahájeniu nového školského roka 2018/2019 dňa 
9. 9. 2018 o 10:00 hod. v Kaplnke v priestoroch divadla A4 v budove YMCA. 
Prehovorí k nám aj Robert Bezák, ktorý na gymnáziu učí, hudobným vstupom sa 
pridá Jonatan Pjoni Pastirčák.

Informačnýlist
september 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
Cez prázdniny sa staršovstvo pracovne nestretlo.
Nasledujúce stretnutie staršovstva bude 11. 9. 2018 o 18.00 hod. 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 
– do KAVIARNE  
Ozvite sa Heni Tolgyessyouvej: 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 októbrového čísla zasielajte do 24. 9. 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 
spravca.budovy@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


