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SPOLOČNÉ STRETNUTIA 

Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.

4. 11. Čím žiješ? Štefan Machajdík

11. 11. Čím žiješ? Milotka Slančíková

18. 11. Čím žiješ? Bohdana Bohušová

25. 11. nebude

 
Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.

4. 11. Uzdravenie vzťahov Vlado Šimo

11. 11. Uzdravenie komunitou Dávid Laco

18. 11. Uzdravenie komunity Milan Mitana

25. 11. Duch spája časti v celok
Bohoslužby s Večerou Pánovou Daniel Pastirčák
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Nedeľné večerné zhromaždenie o 18.00 hod.
Čo hovorí Božie Slovo do našich životov.

Milí bratia a sestry,
Pre nasledujúce mesiace až do letných mesiacov 2019 pripravujeme pre vás na ve-
černé nedeľné bohoslužby sériu biblických úvah o Božom Synovi, Pánovi Ježišovi 
Kristovi. Ako píše Pavel apoštol v ep. Židom 7:24–27: „Kristus trvá na veky, má ne-
prechodné kňazstvo večné, pre čo aj môže do nekonečnosti zachraňovať tých, ktorí 
skrze neho prichádzajú k Bohu, vždycky žijúc, aby sa prihováral za nich. Lebo máme 
takého veľkňaza, svätého, prostého zla, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov  
a ktorý sa stal vyšším nad nebesia“.

4. 11. Integrované bohoslužby v Betánii Senec.

11. 11. Ježiš Kristus – Syn človeka Vlado Šimo 

18. 11. Ježiš Kristus, pomazaný Peter Komrska

25. 11. Dušan Číčel 

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

4. 11. Uzdravenie teológie Jakub Uhlík

11. 11. Uzdravenie vierou Vlado Šimo 

18. 11. Uzdravenie identity Kristína Uhlíková

25. 11. Kedy príde kráľovstvo?! Marek Markuš 

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

4. 11. Jolanka a Slavomír Krupovci

11. 11. Ján André

18. 11. Milena a Jozef Uhlíkovci

25. 11. Ivan Lukáč – s Večerou Pánovou

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

4. 11.

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, ktoré bude 
viesť Daniel Pastirčák a Vladimír Šimo.
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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.
Vo štvrtok 1. 11. 2018 Klub Slniečko NEBUDE – štátny sviatok a jesenné prázdniny.
Aktuálne informácie nájdete na www.cbba.sk/aktivity/klub-slniecko

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

Predškoláci
Pravidelné stretnutia predškolákov sú v nedeľu o 10.00 hod. na 2. poschodí. 
Poslednú nedeľu v mesiaci 25. 11. stretnutie NEBUDE, deti budú spolu s rodičmi na 
Bohoslužbách s Večerou Pánovou.

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

Školáci
Pravidelné stretnutia detí vo veku od 6 do 11 rokov – Nedeľné bohoslužby pre školá-
kov sú v novembri 11. 11. a 18. 11. o 10.00 hod. na 2. poschodí. Poslednú nedeľu v 
mesiaci sú deti spolu s rodičmi na bohoslužbách s Večerou Pánovou. 
Stretnutie výnimočne nebude ani v nedeľu 4.11.

KONTAKT:  Jana Lehotská, jani.lehotska@gmail.com
 Lukáš Uhlík, lukas.uhlik@gmail.com
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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.

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

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
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Biblická hodina pre ženy
Stretnutie žien pri štúdiu Biblie bude v utorok 13. 11. 2018 o 18.00 hod. Podkladom 
pre naše premýšľanie bude text z Jána 21:1–25. 
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 6. novembra, ďalšie bude 4. decembra.

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

Skupinka mamičiek
V októbri vznikla nová skupinka, na ktorú pozývame ženy na materskej dovolenke. 
Stretávať sa budeme spolu s našimi deťmi vždy v utorok dopoludnia v čase od 9:30 
do 11:00 hod.
Náplňou stretnutí sú spoločné modlitby a krátke stíšenie sa. Rady by sme si v našich 
rušných dňoch našli viac miesta pre Boha a pre to, čo nám hovorí do našich životov.
Skupinka je otvorená. 

KONTAKT:  Sláva Markušová, slavamarkus@gmail.com
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STARŠOVSTVO ZBORU
Zo stretnutia staršovstva zboru 
Staršovstvo zboru (SZ) sa stretlo na svojom pravidelnom rokovaní v piatok 19. 10. 
2018. Po úvodnom zamyslení a modlitbách sme sa venovali nasledujúcim témam:
• Otázka správcu budovy. Uskutočnil sa rozhovor s potenciálnym kandidátom.
• SZ vstúpilo do rozhovorov s Milanom Mitanom ako jedným z možných kandi- 
 dátov na kazateľa nášho zboru.
• Príprava bohoslužieb do konca roku, témy na advent a Vianoce, rozdelenie služieb.  
 Vzhľadom na to, že vianočné sviatky nadväzujú priamo na poslednú adventnú ne- 
 deľu SZ rozhodlo, že v stredu 26. 12. bohoslužby nebudú. Na Silvestra 31. 12. 
 bude iba posedenie pri stole.
• Hospodárske otázky: Rozdelenie desiatku zo zborových príjmov na konkrétne pro- 
 jekty mimo nášho zboru. Informácia o úspešne vykonanej skúške výťahu, ktorá je 
 nutná každých 5 rokov. Dohoda na pravidlách preplácania cestovných výdavkov  
 pri použití súkromného vozidla.
• Nepokryté služby v zbore. Viaceré služby potrebujú nových ochotných dobrovoľ- 
 níkov, oslovujeme cez oznamy, IL aj osobne, zatiaľ s minimálnym výsledkom. Bolo  
 by dobré, aby každý osobne oslovoval ľudí vo svojom okolí.
• Pripravovaná Konferencia o službe žien v cirkvi. V sobotu 17. 11. bude v Poprade  
 pastorálka s účasťou staršovstiev zborov na túto tému. Staršovstvá a kazatelia  
 dostali na naštudovanie materiál, ktorý vypracovali kazatelia Rastislav Betina  
 a Daniel Pastirčák. Tento bude predmetom diskusie. Následne sa v sobotu 9. 3.  
 2019 uskutoční otvorená konferencia o službe žien, na ktorú sa môže prihlásiť  
 každý, kto má o tému záujem. Svoj záujem môžete nahlásiť do kancelárie zboru  
 alebo niektorému členovi SZ, aby sme vedeli informovať organizátorov o predpo- 
 kladanom počte účastníkov.
• SZ súhlasí s návrhom inštalovať počas adventu obrazy vytvorené klientmi Betánie  
 vo vestibule.

Najbližšie stretnutie staršovstva bude 23. 11. o 16.30 hod.
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ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám 
4. 11.  Božena Nagyová  82
28. 11. Ivan Valenta   78

Narodili sa
27. 9.  Lukáš Daniel Doba rodičom Priscille a Tomášovi Dobovcom

Rozlúčili sme sa
19. 10.  s Júliou Matejovou, zomrela vo veku 85 rokov
24. 10.  s Áronom Trebulom, synom Dalmy a Tomáša Trebulovcov

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 ochotných ľudí
• Na premietanie počas bohoslužieb, približne raz za mesiac, prípadne aj/alebo na 
spracovanie nahrávok. Služba zahŕňa prípravu powerpointovej prezentácie v sobotu 
večer (z podkladov, ktoré vopred zašleme), včasný príchod na bohoslužby – asi 30 
minút pred začiatkom, prípravu dataprojektora 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).
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• 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
Daniel Raus v Cvernovke
Po ukončení projektu piatich kníh a audiokníh Biblickej poézie, vydavateľstvo Porta 
libri pokračuje vo vydávaní skvelých Danielových projektov. Na vianočný trh 2018 
sme pripravili nové vydania kníh VĚTRNÉ MLÝNY a PÍSEŇ, obohatené o fantastické 
audionahrávky – opäť z dielne osvedčeného tímu Viktor Preiss, Lukáš Hlavica a Hu-
bert Bittman.
Ku knihám Daniel Rausa neodmysliteľne patria nádherné ilustrácie – sériu piatich 
kníh biblickej poézie ilustroval Miro Pogran. Vo Větrných mlýnoch sa objavia pôvodné 
akvarely od Jaroslava Beliša a v knihe Píseň sú nové ilustrácie od Kateřiny Bittma-
novej.
Bude to skutočne multimediálny večer – okrem poézie pre pohladenie duše, výtvar-
ného umenia pre pohladenie oka, nás potešia aj chlapci zo skupiny No Jazz But Cash. 
Večer bude moderovať Marek Markuš.
Tešíme sa na vás 6. 11. 2018 o 19.00 hod. v Novej Cvernovke na Račianskej 78.
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Dni otvorených dverí na Bilgyme
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa srdečne pozýva na deň otvorených dverí 21. 11. 
2018. Chceli by sme upriamiť pozornosť ôsmakov a deviatakov na možnosť študovať 
na našej škole. Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa je známe silným anglickým pro-
gramom, inovatívnou metodológiou rozvoja charakteru a pedagogikou, ktorá prepája 
školu s realitou.
Snažíme sa o to, aby naša škola bola dostupná aj študentom, ktorí si ju nemôžu 
finančne dovoliť. Talentovaných a šikovných študentov pozývame k tomu, aby zabo-
jovali o štipendium na našej škole.
Viac informácií nájdete na www.bilgym.sk
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Štyri ročné obdobia – jeseň 2018
Milí priatelia, dovoľte mi pozvať vás na jesennú turistickú vychádzku k Písanému 
kameňu – historickému hraničnému kameňu z roku 1600 medzi slobodným kráľov-
ským mestom Bratislavou a stupavsko-pajštúnskym panstvom.
Miesto a čas: sobota, 8. december 2018, zraz 9:30–9:45 hod. v Záhorskej Bystrici, 
zastávka MHD pred predajňou Tesco (začiatok žltej turistickej značky).
Doprava: Individuálna, pričom v prípade tejto vychádzky sa nevrátime na miesto, kde 
túru začneme.
Výstroj: Jesenná – turistická, treba počítať s chladným premenlivým počasím a mož-
nosťou zrážok a tomu prispôsobiť oblečenie a obuv. Odporúčam vziať si so sebou 
turistické palice a čelovku. Je dôležité mať so sebou dostatok tekutín.
Trasa: Vychádzku začneme v Záhorskej Bystrici na začiatku žltej turistickej značky 
(TZ), po ktorej nastúpame prvé výškové metre k rázcestiu Sekyl. Pokračovať budeme 
po červenej TZ a pred rázcestím Za Kačínom odbočíme mimo značenej trasy na lesný 
chodník vedúci k Písanému kameňu, na ktorom sa pokúsime identifikovať vytesaný 
rok 1600, štylizovaný znak mesta Bratislavy a znak rodu Pálffy s iniciálami NP. Potom 
sa vrátime na červenú TZ a cez rázcestie Za Kačínom budeme pokračovať k chate 
Lesanka na Kačíne, kde si odpočinieme. Po asfaltke prejdeme na rázcestie so žltou 
TZ a po nej zostúpime k rázcestiu Snežienka v údolí Vydrice. Po žltej TZ vystúpime 
k rázcestiu Pod Chlmcom a odtiaľ budeme pokračovať po červenej TZ na Kamzík  
a ďalej okolo vysielača a rozhľadne na Americkom námestí až k rázcestiu Pri Červe-
nom moste, odkiaľ zostúpime žltou TZ k parkovisku pod Červeným mostom, kde túru 
zakončíme.
Časová náročnosť trasy:  max. 6 hod. (so započítanými prestávkami)
Dĺžka trasy:   15 km
Prevýšenie:   550 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 a oznam bude odoslaný aj e-mai-
lom.
Verím, že sa výletu zúčastníme v hojnom počte a spoločne prežijeme príjemný jesen-
ný víkendový deň.

Braňo Lojko
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Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
Klub A4 v budove YMCA, Karpatská 2

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

11. 11. PORTRÉTY BIBLICKÝCH ŽIEN 2. 
Zuzana Zuzana Mojžišová 

18. 11. SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE 3. 
 Som obrazom Stvoriteľa Daniel Pastirčák

25. 11. PORTRÉTY BIBLICKÝCH ŽIEN 3. 
Támar Alica Rosová

2. 12.
Prvý advent. Otvorenosť.

SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE 4. 
Vyslovujúci a vyslovovaný 

Daniel Pastirčák

Zápisky z trolejbusu 
V nedeľu 25. 11. na bohoslužbe nás navštívi Tomáš Komrska a porozpráva o svojej 
knihe Zápisky z trolejbusu, zbierke zamyslení za volantom bratislavského trolejbusu. 
Knižku si budete môcť kúpiť. 

Celoslovenská konferencia CB o úlohe žien v cirkvi
9. 3. 2019 bude celoslovenská konferencia o úlohe žien v cirkvi. Zúčastniť sa jej budú 
môcť členovia CB aj bez toho, aby boli delegovaní zbormi (ako je to u pravidelných 
konferencií CB). Miesto konania ešte nevieme. Bude závisieť aj od počtu prihlásených. 
Potrebujeme zistiť aspoň predbežný záujem o účasť, aby sme mohli nahlásiť počet 
za náš zbor. 
Ak máte záujem sa zúčastniť, prosím, napíšte do 8. 11. 2018 na alica.rosova@gmail.

Informačnýlist
november 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
O čom sme jednali na stretnutí dňa 9. 10. 2018: 
• Zhodnotili sme minulé bohoslužby a rozhodli sa častejšie meniť repertoár piesní,  
 dodávať aj piesne z tradičného spevníka.
• Pridali sa noví klaviristi ochotní podieľať sa na klavírnom sprievode bohoslužieb.
• Prešli sme si naše poznámky k budúcemu stretnutiu so staršovstvom CB na Cukro- 
 vej, ktoré sa bude týkať hlavne našej spolupráce so školami Bilgym a Narnia  
 a našej vzájomnej spolupráce.
• Naša účasť na celoslovenskej pastorálnej konferencie CB o úlohe žien v cirkvi  
 v novembri v Poprade. Tá bude zároveň prípravou aj na celoslovenskú konferenciu  
 CB o úlohe žien v cirkvi, ktorá bude v marci 2019 a zúčastniť sa jej budú môcť aj  
 členovia CB, nielen zvolení delegáti. 
• Pomoc konkrétnym ľuďom v ťažkostiach.
• Ako systematickejšie zvládnuť našu činnosť v sociálnej oblasti.
• Čo nové v oblasti hľadania nových priestorov a čo bude nasledovať. 
• Plán ďalších bohoslužieb. Daniel Pastirčák začína novú série homílií týkajúcich sa  
 výkladu Biblie. Laici začínajú sériu na tému Portréty biblických žien.
• Pozvanie Sashu Fleka do Kaplnky na sériu kázaní a a spoločné akcie.
• Plán klubov a predstavení rôznych organizácií na ďalšie obdobie. 
Nasledujúce stretnutie staršovstva bude 23. 11. 2018 o 16.30 na Cukrovej. Bude to 
spoločné stretnutie so staršovstvom CB Ba na Cukrovej. 

Hľadáme dobrovoľníkov 
– 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 decembrového čísla zasielajte do 20. 11. 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


