
                                                                                   MÁJ 2022 
 

NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY  
o 10:00 hod. 
 
ĽUDIA VZKRIESENIA  
(po-veľkonočná séria kázní)  
V našom prostredí často hovorievame o sebe a našich spoločenstvách, že „my sme len ospravedlnení 
hriešnici“. To je samozrejme pravda, ale môže to byť prístup k pochopeniu duchovného života, ktorý je 
akoby „zaseknutý“ vo veľkonočnom piatku. Byť ľuďmi veľkonočnej nedele však znamená otvoriť sa 
neuveriteľnej skutočnosti nového stvorenia - veď Boh nás „oživil spolu s Kristom a spolu s ním uviedol na 
nebeský trón v Kristovi Ježišovi.“ (List Efezanom, 2:4-6). Čo to teda znamená neostať len 
„ospravedlnenými hriešnikmi“, ale byť ľuďmi vzkriesenia? Veď každý deň sa bolestivo presviedčame, že 
telá nám chradnú a chorejú a rozhodne sa necítime tak, že by sme mali moc a vplyv Ježišovho 
vesmírneho trónu. Zdá sa však, že apoštol Pavol bol presvedčený, že už náš život tu a teraz môže byť 
životom, ktorý ukazuje na konečné vzkriesenie, teda konečné vykúpenie a obnovu nielen našich 
individuálnych životov a našich vlastných tiel, ale aj všetkých ostatných vzťahov, systémov a celej prírody 
a vesmíru, v ktorom žijeme. Ako by mohol taký život vyzerať? 
 

Nedeľa 1.5. 
Ľudia vzkriesenia 2. Obnova poslania 
Bohoslužby s Večerou Pánovou  

Nedeľa 8.5. Ľudia vzkriesenia 3. Obnova identity a charakteru  

Nedeľa 15.5. Ľudia vzkriesenia 4. Obnova detstva a rodičovstva  

Nedeľa 22.5. Ľudia vzkriesenia 5. Obnova manželstva  

Nedeľa 29.5. Ľudia vzkriesenia 6. Obnova spoločenských systémov  

Nedeľa 5.6. 
Letnice. Ľudia vzkriesenia 7. Obnova Božieho ľudu.  
Bohoslužby s Večerou Pánovou  

 

Bohoslužby vysielame ONLINE na https://www.facebook.com/cbcukrovaba/ 

 

PRAVIDELNÉ STRETNUTIA 

MODLITEBNÉ STRETNUTIA V NEDEĽU 

Každú nedeľu okrem prvej nedele v mesiaci pozývame na modlitebné stretnutie o 9:00 hod. v malej 

sále. Srdečne pozývame všetky generácie. 

MODLITBY ZA UKRAJINU 

Každý piatok o 7:00 hod. sa spoločne so zborom Kaplnka stretávame u nás na Cukrovej k modlitbám za 

Ukrajinu a za súčasnú situáciu. 

PREDŠKOLÁCI (3 – 6-ročné deti) 

Stretnutia predškolákov – besiedka je už NAŽIVO každú nedeľu o 10:00 hod. na Cukrovej. Pozývame 

všetky deti vo veku od 3 do 6 rokov.  

KONTAKT: Zuzana Banová, 0908 733 188 



NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY PRE ŠKOLÁKOV 

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

každú nedeľu okrem prvej nedele v mesiaci. Začiatok je o 10:00 hod. V prípade priaznivého počasia 

budeme mať stretnutia v Medickej záhrade, kam sa presunieme spoločne o 10.00. V prípade 

nepriaznivého počasia sa stretneme v kostole na 2. poschodí. 

KONTAKT: Jana Lehotská, jani.lehotska@gmail.com, 0907 715 911 

KVAPÔČKY A MRÁČIKY  
Stretávame sa na nácvikoch vždy v sobotu od 9:00 do 11:00 hod. v jedálni na C4. 

• V sobotu 30. apríla budeme spolu s dospeláckym zborom Superar spievať na Dobrom trhu. 

• V nedeľu 29.5. zaspievame na bohoslužbách na Cukrovej 4. 

• V nedeľu 5.6. nás čaká koncoročný koncert, na ktorý všetkých srdečne pozývame. 

V prípade záujmu sa ozvite na adresu: qteam@kvapocky.sk. 

STRETNUTIA DO:RASTU (6. – 8. trieda ZŠ) 
Stretnutia „dorasťákov“ 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 

bude v utorok 17.5. o 18.00 hod. na zoome. Pozývame aj nové záujemkyne o hlbšie poznávanie Biblie.  
Ak máte záujem pripojiť sa, obráťte sa na Drahomíru Ferenčíkovú, 0907 048 095. 

 

NEDEĽNÉ DUCHOVNÉ STÍŠENIA V BETÁNII BRATISLAVA n.o. na Partizánskej 6  

1.5.              Petr Kučera 

 8.5.                  Milada a Jan Komrskovci 

15.5.                Robert Bezák 

22.5.                Milena a Jozef Uhlíkovci 

29.5.               Kamila Zajíčková 

Ak má niekto záujem zapojiť sa do tejto dobrovoľníckej služby, bude vítaný! Ďakujeme.  

KONTAKT: Božena Číčelová, 0903 916 867, 02 5296 3940      

BETÁNIA SENEC, Štefánikova 74, Senec 

Integrované bohoslužby v Seneckej kaplnke budú v nedeľu 1. mája o 18:00 hod. v priestoroch Betánie 

Senec. Ďalšie stretnutie bude v nedeľu 5.6. 

KONTAKT: Lenka Borošová, 0905 569 452 
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INFORMÁCIE ZO STARŠOVSTVA ZBORU 

Staršovstvo zboru sa stretlo vo štvrtok 7.4. a 21.4.  

Ďalšie pravidelné stretnutie je naplánované na 19. mája.  

V termíne 13. a 14. mája sa uskutoční celocirkevná Konferencia CB. Hlavnou témou rokovania sú voľby 

novej Rady CB. Prosíme o modlitby.  

DISKUSIA K ÚPRAVE FASÁDY  

Staršovstvo zboru pozýva záujemcov na stretnutie ohľadom úpravy fasády budovy a prípadné vytvorenie 

priehľadu do modlitebne. Projekt sme predstavili na Výročnom členskom zhromaždení. Tentoraz bude 

príležitosť na otázky a hlbšiu diskusiu. Stretnutie sa uskutoční v nedeľu 22. mája o 18:00 hod. na 1. 

poschodí modlitebne. 

 

POZÝVAME 

KONCERT KVAPÔČIEK A MRÁČIKOV 

V nedeľu 5.6. pozývame na koncert, ktorý sa uskutoční o 17:00 hod. v kostole na Cukrovej 4. 

 

X-LÓGIA HĽADANIA VÝŠIN 

Pozývame na víkendový pobyt, ktorý je naplánovaný v termíne 9. - 11. septembra 2022 a je situovaný do 

prostredia liptovských Západných Tatier. Základným táborom i miestom spoločného stretnutia bude 

hotel "Spojár", nachádzajúci sa v ústí Žiarskej doliny. 

Verím, že dostatočnou motiváciou pre Vašu hojnú účasť bude pobyt v prekrásnom prostredí, 

vysokohorská turistika, prechádzky prírodou, ako aj spoločný bohatý program, ktorý pre Vás 

pripravujeme. Zažijeme spolu zopár pekných spoločensko-športových zážitkov, ktoré by nás, ako aj z 

názvu hotela vyplýva, mali spájať... 

Radi privítame aj mladšiu generáciu, rodiny s deťmi, vašich známych a priateľov...  

Podrobný program, ako aj prihlasovací formulár nájdete pod nižšie uvedenými link-ami: 
https://www.cbba.sk/svk/aktivity/turistika/323-x-logia-hladania-vysin-26-rohace 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-YFai9CwCnwBREe5QhfkinReBqc40Dxx-
5iYeRGHmMU/edit#gid=1273808054 
Všetkých vás srdečne pozýva Martin Ďuriška, 0914 774 687 

 

 

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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