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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

Rásť z hĺbky 

Nástroj, cez ktorý vidíme Boha je celá vaša bytosť. Ak ľudská bytosť nie je udržia-
vaná v čistote a priezračnosti, jej vnímanie Boha bude nejasné – ako mesiac pozo-
rovaný cez špinavý ďalekohľad. 

C. S. Lewis

Po rokoch odmlčania 31. 10. v deň Pamiatky reformácie znova začnú stretnutia v stre-
du večer. Spolu sa pozrieme na Ježišove blahoslavenstvá. V sérií dvanástich stretnutí 
vám ponúkneme - Vlado a Daniel - svoje komentáre ku každému blahoslavenstvu.  
V téme budeme pokračovať rozhovormi a modlitbami v skupinách. Reformácia života 
začína reformáciou vnútra. Skutočný život rastie z hĺbky. O tom je Ježišova Reč na 
vrchu. Blahoslavenstvami hneď v úvode Ježiš predstavuje podmienky, ktoré človek vo 
svojom vnútri potrebuje vytvoriť, aby sa stal vnímavým na Božie pôsobenie. Prvé štyri 
blahoslavenstvá nás pozývajú k vyprázdneniu srdca. Druhé štyri popisujú naplnenie, 
ktoré do takto otvoreného srdca vlieva Boh. Nádoba nášho bytia musí byť vyprázd-
nená, aby mohla prijať živú vodu Božieho zjavenia. Výstižne to opísal Jean Yves Le-
loup: Nestačí o prameni a o vode iba rozprávať, treba hĺbiť vlastnú studňu, dostať sa  
k živej vode, ktorá je celkom naspodku, no zároveň stúpa nahor, k nám. Hĺbením 
voda nevzniká, ale práve hĺbenie nám umožní, aby sme sa stretli s tou stúpajúcou 
vodou.
Príďte v Stredy večer spolu s nami hĺbiť studňu srdca, nech k nám stúpa živá voda 
z Božieho prameňa. Ak o takúto formu štúdia Písma bude záujem, sme pripravení 
pokračovať. Nuž, tešíme sa na vás v stredu večer. 

Daniel Pastirčák a Vlado Šimo 
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SPOLOČNÉ STRETNUTIA 

Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.

7. 10. Čím žiješ? Ján Kušnír

14. 10. Čím žiješ? Allan Bussard

21. 10. Čím žiješ? Pavel Kailing

28. 10. nebude

 
Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.

7. 10. Uzdravenie vierou Vlado Šimo

14. 10. Uzdravenie ustráchaného Josef Sýkora

21. 10. Uzdravenie čakajúceho Dávid Kudroč

28. 10. Bohoslužby s Večerou Pánovou Daniel Pastirčák

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

7. 10. Stretnutie NEBUDE. Budú Integrované bohoslužby v Senci.

14. 10. Tri hlasy z raja Milan Číčel 

21. 10. Koncert pre Rádio 7

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

7. 10. O neromantických slovách lásky Josef Sýkora

14. 10. Modlitby 24/3 (budú prebiehať už od piatka 12. 10.) 

21. 10. Uzdravenie komunitou Dávid Laco

28. 10. Uzdravenie čakajúceho Dávid Kudroč

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

7. 10. Miro Jurík

14. 10. Táňa Lacová

21. 10. Slávka Timčáková

28. 10. 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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Integrované bohoslužby v Betánii Senec
Kaplnka Domu Betánia Senec, Štefánikova 107

7. 10.

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

Stredy večer
Od stredy 31. 10. budú pravidelne každú stredu o 19.00 hod. stretnutia biblického 
štúdia blahoslavenstiev z Ježišovej Reči na vrchu na tému Rásť z hĺbky.

PRAVIDELNÉ STRETÁVANIA

Klub Slniečko
Stretnutia Klubu Slniečko sú pravidelne každý štvrtok 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 
hod. 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. Stretnutia sú každú 
nedeľu o 10.00 hod. na 2. poschodí, okrem poslednej nedele v mesiaci, kedy sú deti 
spolu s rodičmi na Bohoslužbách s Večerou Pánovou.

KONTAKT:  Zuzana Banová, 0908 733 188, jzbanovci@gmail.com
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Školáci
Pravidelné stretnutia detí vo veku od 6 do 11 rokov – Nedeľné bohoslužby pre školá-
kov sú každú nedeľu o 10.00 hod. na 2. poschodí, okrem poslednej nedele v mesiaci, 
kedy sú deti spolu s rodičmi na Bohoslužbách s Večerou Pánovou.

KONTAKT:  Lukáš Uhlík, lukas.uhlik@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).  
Viac informácií o Mráčikoch nájdete 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
Informácie sledujte na našom facebooku facebook.com/kvapocky a webstránke 
www.kvapocky.sk. 

KONTAKT:  Michal Ferák, info@kvapocky.sk

Do:Rast
Klub pre 11–15+ ročných sa stretáva každý piatok o 17.00 hod. na Cukrovej 4. Cho-
díme spolu na výlety, spievame, hráme hry, rozprávame sa o Bohu a máme pri tom 
zábavu. 
Pozývame aj na dorastovú víkendovku, ktorá bude 19.–21. 10. 2018 v Častej, na 
tému HOLLYWOOD. Budeme točiť filmy. Prihláste sa!

KONTAKT: vladimir.simo@cbba.sk

Generácia Y – stretnutia mladých
Študuješ, alebo už pracuješ v Bratislave? Patríš do Generácie Y (1983-2001)? Máme 
spolu veľa spoločného. Stretávame sa vo štvrtok o 18.00 hod. na Cukrovej 4.

KONTAKT: vladimir.simo@cbba.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
Po letných prázdninách sa opäť stretneme pri spoločnom štúdiu Božieho Slova  
v utorok 9. 10. 2018 o 18.00 hod. Téma stretnutia: Videli sme Pána podľa textu  
z Evanjelia Jána 20:1–31.
Srdečne vás pozývame.

KONTAKT:  Drahomíra Ferenčíková, 0907 048 095

Stretnutia pri speve duchovných piesní
V pondelky o 18. 45 hod. sa stretávajú záujemcovia o spev a duchovné piesne. Sr-
dečne pozývame každého, kto má záujem prísť, aj keby to bolo len sporadicky, pravi-
delná účasť nie je podmienkou.

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

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 2. októbra, ďalšie stretnutia budú 6. novembra a 4. decembra

KONTAKT:  Zuzana Banová, 0908 733 188, jzbanovci@gmail.com
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STARŠOVSTVO ZBORU
Zo stretnutia staršovstva zboru 
Staršovstvo zboru (SZ) sa stretlo na svojom pravidelnom rokovaní vo štvrtok 30. 8. 
2018. Témy, ktorými sme sa zaoberali:
• Podnety zo stretnutia zboru na Letnice.
• Projekt Veľké konverzácie s Josefom Sýkorom – cyklus diskusných stretnutí, na 
ktoré sú prihlásení aj niekoľkí účastníci z nášho zboru.
• Reflexia Vlada Šima na tri mesiace v zbore, informácia o jeho aktivitách, účasti na 
seminároch, pobytoch a konferencii počas leta. 
• Príprava novej webstránky nášho zboru. V priebehu prázdnin Vlado Šimo intenzív-
ne pracoval na tvorbe webstránky a v spolupráci s pracovnou skupinou ju predložil 
staršovstvu na pripomienkovanie. Snahou je, aby sa nová webstránka mohla čo naj-
skôr spustiť. 
• Príprava biblického štúdia v stredu večer. 
• Spätná väzba na kázne počas leta.
• Organizačné záležitosti – rozdelenie služieb, pošta, otázky súvisiace s chodom bu-
dovy a hľadaním správcu budovy, upratovanie budovy, zvuková technika – súčasný 
stav a ďalšie potrebné kroky.
SZ súhlasí s pokračovaním pracovného pomeru Vlada Šima po skúšobnej dobe.
SZ súhlasí s usporiadaním Koncertu pre Rádio 7 v našich priestoroch v nedeľu 21. 
10. o 18.00 hod.

Staršovstvo sa stretlo na svojom riadnom zasadnutí aj dňa 21. 9. 2018. 
• Zamyslením nad textami 1.K 1:12–17; Jk 3:2–10 a Lk 6:27–28 nás viedol D. Pasti-
rčák. Modlitby za jednotu zboru a jednotu staršovstva; rast v sebaovládaní. 
• Br. M. Mitana informoval o priebehu spoločnej česko-slovenskej pastorálky, ktorej 
sa za zbor spolu s ním zúčastnili D. Danelová a V. Šimo. 
• Zaoberali sme sa priebehom vikariátnej prípravy br. M. Mitanu. Vzali sme na vedo-
mie alternatívy Milanovej služby v zbore, na stanici Svätý Jur a v Hlase pre Krista, po 
jeho ordinácii. K tejto otázke sa ešte uskutoční mimoriadne rokovanie. 
• S. Zuzana Banová nám predložila správu o chorých, nevládnych a osamelých  
v zbore, ktorí potrebujú naše modlitby a podporu. Informácia slúži členom staršov-
stva ako podnet na osobné a spoločné modlitby, a na prejavenie osobnej iniciatívy 
voči týmto osobám. 
• Zaoberali sme sa prípravou stredajších biblických hodín, ktoré začnú od 31. 10. 
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2018 na tému Blahoslavenstvá podľa Matúšovho evanjelia – Rásť z hĺbky. Podieľať sa 
na nich budú br. D. Pastirčák a br. V. Šimo. 
• Staršovstvo sa rozhodlo priebežne motivovať zbor k dobrovoľníckej činnosti infor-
movaním o potrebách pracovníkov pre jednotlivé služby na nástenke a v oznamoch. 
• Staršovstvo pripravuje rozšírené pracovné stretnutie o vízii a misii zboru na pod-
klade výsledkov zborovej diskusie z Letníc 2018. Stretnutie sa uskutoční v sobotu 24. 
11. 2018. 
• Zaoberali sme sa návrhom na zapojenie detí do nedeľných bohoslužieb. 
• Hospodár zboru Marcel Markuš predložil zásady na tvorbu desiatku zo zborových 
príjmov a ich použitia (darovania) na projekty, mimo nášho zboru. 
• Členovia staršovstva sa oboznámili s informáciou o práci staršovstva a zamyslením 
nad prvým listom Timotejovi, ktoré predniesol br. J. Kerekréty na modlitebnom stret-
nutí 16. 9. 2018. 

Zapísal Jozef Kerekréty

ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám 
14. 10.  Ľubomír Rosenberger  80
21. 10.  Miroslav Šuster  85

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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Hľadáme ochotných ľudí
• Na premietanie počas bohoslužieb, približne raz za mesiac. Služba zahŕňa prípra-
vu powerpointovej prezentácie v sobotu večer (z podkladov, ktoré vopred zašleme), 
včasný príchod na bohoslužby – asi 30 minút pred začiatkom, prípravu datapro-
jektora a premietanie počas bohoslužieb. Premietači Vás radi zaškolia. Prihláste sa, 
prosím, u ktoréhokoľvek premietača alebo v kancelárii zboru (cbba@cbba.sk, 0915 
756 270).
• Na zvučenie bohoslužieb, prípadne iných akcií, približne raz za mesiac. Služba 
obnáša včasný príchod na bohoslužby – asi 30 minút pred začiatkom a sústredenie 
počas bohoslužieb. Súčasní zvukári vás radi zaškolia. Prihláste sa, prosím, u Daniela 
Machajdíka ml. na dankomachajdik@gmail.com, alebo u zvukára pri zvukárskom pul-
te alebo v kancelárii zboru (cbba@cbba.sk, 0915 756 270).
• Na upratovanie 2. poschodia vo štvrtok ráno pred 8.00. Keďže vo štvrtky do-
poludnia sa na 2. poschodí stretávajú malé deti a bábätká v Klube Slniečko, potre-
bujeme mať čisté dlážky a sociálne zariadenie. Je to práca asi na polhodinku, ale 
veľmi dôležitá. Pracovníčky, ktoré pripravujú program pre deti aj úpravu priestorov, 
už nezvládajú aj upratovanie, budeme preto vďační za pomoc. Prihláste sa, prosím,  
u Dagmar Danelovej, 0903 967 411 alebo v kancelárii zboru (cbba@cbba.sk, 0915 
756 270).

POZVÁNKY
Obed pre rodiny
Pozývame Vás na Obed pre rodiny v nedeľu 7. 10. 2018. 
Tému AKO SA FORMUJE CHARAKTER ČLOVEKA bude viesť Pavel Kailing. 
Pavel Kailing je kouč učiteľov CZS Narnia, člen tímu D3, liečebný pedagóg s bohatými 
mnohoročnými skúsenosťami s prácou s deťmi aj dospelými ľuďmi v rozmanitých 
prostrediach. 
Téma súvisí s medzigeneračnou solidaritou. Dospelosť nie je zárukou zrelosti – ani tej 
charakterovej. Detstvo a mladosť nekorešpondujú vždy len s nezrelosťou. Ako môže, 
či má dospelý (rodič, učiteľ, starší priateľ...) pracovať na sebe, aby vyžaroval príklad, 
ktorý by bol pre dieťa inšpiráciou – najskôr intuitívne, neskôr aj vedome, dokonca aj 
v puberte.
Stretnutie bude mať interaktívny priebeh: budeme rozmýšľať nad pozorovaniami au-
torov, ktorí popísali fázy kreovania mravného charakteru. Budeme rozmýšľať nad 
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podnetmi, ktoré Pavla Kailinga oslovili v praxi liečebného pedagóga, pracovníka  
v sociálnej sfére, učiteľa, či kouča a mentora.

Pozývame všetkých, ktorých táto téma oslovuje, zaujíma. 
Začíname obedom o 11:30, prednáška začína o 13:00. 
Deti budú mať počas popoludňajšieho programu svoj program.

Tešíme sa na spoločný čas!
Palo Boroš

za tím Obedov pre rodiny

Zápisky z trolejbusu – uvedenie knihy do života
Vo štvrtok 25. 10. 2018 o 17.00 hod. bude vydavateľstvo Porta libri uvádzať do 
života knihu Tomáša Komrsku Zápisky z trolejbusu. Srdečne vás spolu s Tomášom 
pozývame do vozovne Hroboňova! Dostanete sa tam autom – adresa je Hroboňova 
1. Alebo priamo MHD – trolejbusmi 64, 207 (zastávka Vozovňa Hroboňova), alebo od 
Pražskej autobusmi 63, 83, 84 (zastávka Hroboňova, cca 10 minút pešo k vozovni). 
Vstup na akciu bude vyznačený. 

Jana Hlatká, Porta libri
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Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
Klub A4 v budove YMCA, Karpatská 2

7. 10. VIETOR VEJE KAM CHCE 12. 
Pokoj vám Daniel Pastirčák

14. 10. VIETOR VEJE KAM CHCE 13. 
Miluješ ma viac? Daniel Pastirčák

21. 10. SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE 1. 
 Biblia – dialóg hlasov Daniel Pastirčák

28. 10. PORTRÉTY BIBLICKÝCH ŽIEN 1. Miro Kocúr

4. 11. SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE 2. 
 Dejiny Božieho mena Daniel Pastirčák

2. viacdňový Landart v Jabloňovciach 
Pozývame vás na 2. viacdňový Landart v Jabloňoviciach pri Banskej Štiavnici v dňoch 
od 18. do 21. októbra 2018. Ubytovanie bude zabezpečené na miestnej evanjelickej 
fare, 4 € na noc, vlastný spacák (poschodové, ale pohodlné postele). Stravovať sa 
budeme spoločne, na fare je k dispozícii riadmi vybavená kuchynka. Odhadované 
náklady na stravu na jeden deň sú 10 €. Prihlásiť sa môžete u Janky Belišovej na 
vasolibe@gmail.com. 

Informačnýlist
október 2018
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Informácia zo zasadania staršovstva Kaplnky
Dňa 11. 9. 2018 sa stretlo staršovstvo na svojom prvom poprázdninovom zasadaní  
v kompletnej zostave. Zhodnotili sme dianie za predchádzajúci čas, ocenili, ako sa vy-
tvárajú dobré vzťahy v jadre Kaplnky, porozprávali sme sa o možných motívoch ľudí, 
ktorí prídu len sporadicky. Nikoho nechceme ťahať za rukáv, ale chceme byť otvorení 
pre ľudí, ktorí hľadajú. 
Hovorili sme o možnostiach perspektívneho rozšírenia tímu o vikára, prípadne ďalšie-
ho kazateľa. Potrebovali by sme aj asistenta/-tku pre Daniela Pastirčáka. Hovorili sme 
aj o pozývaní hostí, ktorí by kázali v Kaplnke. 
Daniel Pastirčák porozprával o príprave svojho príspevku na celoslovenskú konferen-
ciu o ženách v cirkvi, ktorá by sa mala konať v marci 2019. Na túto tému nadviaže aj 
cyklus homílií laikov v tomto roku. 
Daniel informoval aj pripravovanom biblickom vyučovaní, ktoré začne v modlitebni 
CB BA na Cukrovej 4 už 31. októbra. Bude to pokračovanie stredajších stretnutí 
tentokrát vedené na striedačku pastoračným asistentom CB BA Vladimírom Šimom  
a Danielom Pastirčákom. 
Hovorili sme o ďalšom postupe pri hľadaní nových priestorov. 
Hľadáme aj dobrovoľníkov na pomoc s priebežnou starostlivosťou o aktualizáciu na-
šej webovej stránky a organizovanie služby v kaviarni. Matúšovi Uhlíkovi (za web)  
a Heni Tolgyessyovej (za kaviareň), ktorí túto službu dlhodobo robili, ale teraz sa 
musia viac venovať svojim rodinám, veľmi pekne ďakujeme.
Hľadáme pomoc s prípravou pravidelných duchovných cvičení. Tento rok sme mu-
seli zrušiť dva termíny duchovných cvičení. Septembrové pre nedostatok záujemcov 
(termín bol nešťastne zvolený na začiatok septembra) a októbrové pre odvolanie 
ubytovania zo strany ubytovateľa v Marianke. Dohodli sme sa, že Alica Rosová osloví 
niekoľko ľudí so žiadosťou o pomoc pri organizovaní a hľadaní nových miest pre 
duchovné cvičenia. 
Nasledujúce stretnutie staršovstva bude 9. 10. 2018 o 18.00 na Cukrovej 4. 
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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  
dokumentu. Ozvite sa Zuzke Číčelovej: zuzanacicelova@gmail.com
– na SLUŽBU PRI VCHODE 
Ozvite sa Mirovi Havelkovi: havelka@omnicom.sk 
– do KAVIARNE  
Ozvite sa Alici Rosovej: alica.rosova@gmail.com
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Informačný list vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Cukrová 4, Bratislava
Len pre vnútornú potrebu Zboru CB Bratislava.

Informácie do novembrového čísla zasielajte do 25. 10. 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@cbba.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


