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NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY 
Vždy o 10:00 hod.  
Bohoslužby vysielame ONLINE na https://www.facebook.com/cbcukrovaba/ 
Bohoslužby v kostole prebiehajú v režime ZÁKLAD.  

 

Pestovanie húževnatosti 

Během postního období budeme z Bible číst a vykládat celý druhý list Petrův.  

Není dlouhý, jsou to pouhé tři kapitoly. Bývá považován za jakýsi odkaz apoštola dalším generacím.  

Apoštol se v něm snaží burcovat k vytrvalosti a houževnatosti ve víře. A to může být inspirativní i pro 

postní období, na jehož začátku jsme.   

 

Ne 6.3. Nedeľné bohoslužby s Večerou Pánovou Dávid Kudroč 

Ne 13.3.  Petr Kučera 

Ne 20.3.  Jozef Ban 

Ne 27.3.  Jozef Kerekréty 

    

INDIVIDUÁLNA PASTORÁCIA 

Ak máte záujem o individuálne stretnutie s kazateľom, obráťte sa priamo na kazateľa Petra Kučeru: 

0944  046 306, petr.kucera@cbba.sk 

 

PRAVIDELNÉ STRETNUTIA 

MODLITEBNÉ STRETNUTIA  

pokračujú v doterajšom režime – podnety k modlitbám zasielame záujemcom e-mailom. Poslednú 

nedeľu posiela text k modlitbám Petr Kučera, ostatné nedele posiela texty Tomáš Komrska.  

Ak máte o texty záujem, obráťte sa na Tomáša: tomkomrska@gmail.com 

 

MODLITBY ZA UKRAJINU 

Pozývame k spoločným modlitbám za Ukrajinu. Spolu so zborom Kaplnka sa stretneme u nás na Cukrovej 

každý piatok o 7:00 hod. 

 

PREDŠKOLÁCI (3 – 6-ročné deti) 

Stretnutia predškolákov pokračujú rovnako ako doteraz - všetkým, ktorí majú záujem posielame každý 

týždeň vypracované materiály, podľa ktorých môžu rodičia spraviť deťom "rodinnú besiedku". Ak máte 

záujem o posielanie týchto materiálov, zavolajte nám. 

KONTAKT: Zuzana Banová, 0908 733 188 
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NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY PRE ŠKOLÁKOV 

Pravidelné stretnutia detí vo veku od 6 do 11 rokov – Nedeľné bohoslužby pre školákov budú v marci 

každú nedeľu okrem prvej nedele v mesiaci od 10.00 hod. v Medickej záhrade. Stretneme sa 9.50 vo 

vestibule a do Medickej záhrady prejdeme spoločne. V prípade nepriaznivého počasia budeme mať 

stretnutie v kostole na 2. poschodí.  

KONTAKT: Jana Lehotská, jani.lehotska@gmail.com 

 

KVAPÔČKY A MRÁČIKY  

Stretávame sa každú sobotu v jedálni na C4 od 9:00 do 11:00 hod. 

Momentálne nás na Kvapôčky a Mráčiky chodí iba zopár. Radi medzi seba prijmeme akékoľvek deti vo 

veku od 6 rokov, ktoré majú chuť sa s nami hrať, tvoriť, spievať a rozprávať. V prípade záujmu sa ozvite 

na adresu: qteam@kvapocky.sk. 

KONTAKT: qteam@kvapocky.sk 

 

STRETNUTIA DO:RASTU (6. – 8. trieda ZŠ) 

Stretnutia prebiehajú v piatok o 17:00 hod.  

Aktuálne informácie poskytne Pavel Boroš: pavelboros.home@gmail.com, 0918 386 362 

 

STRETNUTIA MLÁDEŽE (15+) 

V utorok o 17:30 hod. sa schádzajú stredoškoláci a vysokoškoláci.  

Aktuálne informácie poskytne Petr Kučera: petr.kucera@cbba.sk, 0944 046 306 

 

N+1 DOMÁCE BIBLICKÉ SKUPINY PRE MLADÝCH 

Kto má záujem je pozvaný pridať sa na stretávania študentov a mladých profesionálov pri Biblii a 

rozhovoroch o viere a živote. Stretávajú sa štyri skupiny: 

• ženy v pondelok o 18:00 (v slovenčine) a v pondelok 19:00 (v angličtine) 

• muži v pondelok o 19:00 (v slovenčine) a štvrtok o 19:00 (tiež v slovenčine). 

Pre viac info napíšte Jakubovi Uhlíkovi: uhlik.j@gmail.com, 0908 181 162 

 

BIBLICKÁ HODINA PRE ŽENY 

Stretneme sa v utorok 8.3. o 18:00 hod. na zoome.  

Ak máte záujem pripojiť sa, obráťte sa na Drahomíru Ferenčíkovú, 0907 048 095. 

 

BETÁNIA BRATISLAVA n.o., Partizánska 6 

Nedeľné stíšenia: 

13.3.2022  Kamila Zajíčková 

20.3.2022  Milada a Jan Komrskovci 

27.3.2022  Milena a Jozef Uhlíkovci 
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BETÁNIA SENEC, Štefánikova 74, Senec 

Sme vďační Pánu Bohu za: 

- predivnú ochranu počas celého obdobia pandémie, že ani jeden klient neochorel na Covid-19 

- úžasnú trpezlivosť a porozumenie našich priateľov epidemiologickým opatreniam, v dôsledku ktorých 

boli niekoľko mesiacov odlúčení od svojich najbližších rodinných príslušníkov 

- uvoľnenie opatrení, vďaka ktorým môžu klienti odísť na návštevy svojich rodín 

V priebehu mesiaca marec budú teda prebiehať návštevy klientov doma. Zvažujeme tiež možnosť otvoriť 

brány penziónu utečencom z Ukrajiny. 

Ak Pán Boh dá a situácia dovolí, radi by sme mali najbližšie Integrované bohoslužby 3. apríla o 18:00 

hod. v priestoroch Betánie Senec. 

KONTAKT: Lenka Borošová, 0905 569 452 

 

MIMORIADNE STRETNUTIE 

VÝROČNÉ ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE 

Členov zboru pozývame na Výročné členské zhromaždenie v nedeľu 27.3. o 15:00 hod. 

Prosíme, aby ste si tento čas zarezervovali a stretnutia sa zúčastnili. 

Snažíme sa zabezpečiť starostlivosť o deti, ak by niektorí rodičia túto pomoc potrebovali. 

 

INFORMÁCIE ZO STARŠOVSTVA ZBORU 

Staršovstvo zboru sa stretlo mimoriadne v pondelok 7. marca. Zaoberali sme sa predovšetkým otázkou 

pomoci Ukrajine v rámci našej zborovej komunity. Pravidelné stretnutie je naplánované na 24. marca. 

 

PRIPRAVUJEME 

X-LÓGIA HĽADANIA VÝŠIN 

Ďalšie, v poradí už 26. stretnutie v prírode pripravujeme v termíne 9. – 11. septembra 2022 v Západných 

Tatrách. Viac o obsahu týchto stretnutí nájdete na www.cbba.sk/svk/aktivity/turistika/x-logii 

 

KONTAKTY 

www.cbba.sk 
www.facebook.com/cbcukrovaba/ 
www.youtube.com – Cirkev bratská Bratislava 
 
Správca zboru: kazateľ Petr Kučera, petr.kucera@cbba.sk, 0944 046 306 
Kancelária zboru: Dagmar Danelová, cbba@cbba.sk, 0915 756 270 
Diakonka zboru: Zuzana Banová, 0908 733 188  
Staršovstvo zboru: starsovstvo@cbba.sk 

Finančné príspevky na prácu zboru môžete zasielať na: 
PREVÁDZKOVÝ ÚČET: IBAN SK23 1100 0000 0026 6504 0073 
REZERVNÝ FOND: IBAN SK44 1100 0000 0029 5600 0119 
Tatra banka a.s., Hurbanovo nám. 3, 811 06 Bratislava, SWIFT: TATRSKBX  
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