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Vážení a milí přátelé v Kristu,  

upřímně všechny zdravím na začátku školního roku. Dalo by se jen s malou nadsázkou povědět, že 
september je i začátkem nového církevního roku. (Nakonec pravoslavný církevní rok se opravdu 
datuje od 1.9.) A tak si Vám dovoluji popřát požehnaný a hezký školní, ale i církevní rok. Rok, který 
budete prožívat v Boží blízkosti, s radostí v Kristu a s tajemnou přítomností Božího Ducha.  

Název církevní rok připomíná, že dobrý křesťanský život není jen individuální záležitost, ale i život ve 
společenství církve. Velmi bych přál sobě i Vám, aby naše společenství mohlo být pro nás inspirací a 
domovem. Uplynulé dvě covidová léta byly pro církev náročnou zkouškou, ale zdá se, že postcovidová 
léta budou zkouškou ještě větší. Sbory, i ten náš, se aspoň vizuálně zmenšily. Proto Vás chci pozvat do 
života ve společenství i do společného hledání nových cest církve v nové době. K hledání svého 
povolání a obdarování a tím i k službě v naší komunitě. Zároveň chci každému z Vás upřímně 
poděkovat – za modlitby, váš zájem i sborovou práci.  

Pro rok 2022 jsme si v januári „vylosovali“ verš:  
„Kristus, Pán, nech je svätý vo vašich srdciach. Buďte vždy pripravení dať odpoveď každému, kto vás 
žiada o zdôvodnenie nádeje, ktorá je vo vás…"  
Ten verš nám připomíná, že naše životy mají inspirovat k rozhovorům o naději, kterou máme v Kristu. 
A to je přání moje i staršovstva, aby naše společenství bylo otevřené pro hledající i nalézající. To je 
vlastně i smyslem církve. Za to se chci spolu s Vámi i modlit i přidat ruku k dílu.   

Ještě jednou Vás pozdravuji v „novém církevním roce“ a přeji pro nás všechny kolem Cukrové dobré 
věci od Hospodina. 

V lásce Kristově 
Petr Kučera – kazatel sboru 

 Nakonec si dovoluji připomenout, že jsem vděčný za každé setkání s Vámi. Neostýchejte se, rád Vás 
navštívím nebo se můžeme sejit na jiném pěkném místě. Z každého osobního setkání mám radost.      

 
 
NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY  
o 10:00 hod. 
Na bohoslužbách sa stretávame naživo, zároveň ich streamujeme na 
https://www.facebook.com/cbcukrovaba/ 

 

Nedeľa 4.9 
Čo sme si sľúbili? 
Bohoslužby s Večerou Pánovou Petr Kučera 

Nedeľa 11.9. Sami sa presvedčte Marek Markuš 

Nedeľa 18.9.  Dávid Kudroč 

Nedeľa 25.9. 

Bohoslužby v Narnii. 

Bohoslužby budú mimoriadne v CZŠ Narnia na Beňadickej 38 Petr Kučera 

 

 



PRAVIDELNÉ STRETNUTIA 

MODLITEBNÉ STRETNUTIA V NEDEĽU 

Modlitebné stretnutia budú v nedeľu 11.9. a v nedeľu  18.9. o 9:00 hod. v zelenej miestnosti na 2. 

poschodí. Srdečne pozývame všetky generácie. 

 

PREDŠKOLÁCI (3 – 6-ročné deti) 

Stretnutie predškolákov – besiedka v septembri NEBUDE. 

KONTAKT: Zuzana Banová, 0908 733 188 

 

ŠKOLÁCI 

Pravidelné stretnutia detí vo veku od 6 do 11 rokov – Nedeľné bohoslužby pre školákov začnú 

v nedeľu 18. septembra. Stretneme sa na na 2. poschodí o 10.00 hod.  

Nasledujúcu nedeľu 25. septembra budú bohoslužby v ZŠ Narnia.  

V nedeľu 2. októbra budú deti spolu s rodičmi na bohoslužbách s Večerou Pánovou.  

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

 

KVAPÔČKY A MRÁČIKY  

Kvapôčkovský a mráčikovský školský rok bude začínať až v októbri, počas septembra teda nácviky 

nebudú. 

Ak máte záujem prihlásiť svoje dieťa od budúceho roka na Kvapôčky/Mráčiky, veľmi sa potešíme, keď 

sa nám ozvete na adresu qteam@gmail.com 

 

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

Stretnutia dorastu v septembri ešte NEBUDÚ.  

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

 

STRETNUTIA MLÁDEŽE (15+) 

V septembri ešte NEBUDÚ. 

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

 

N+1 DOMÁCE BIBLICKÉ SKUPINY  

PRE VYSOKOŠKOLÁKOV A MLADÝCH PROFESIONÁLOV (VRÁTANE RODIČOV) 

začínajú ďalší rok skupiniek. V pondelok 26.9. o 19:00 hod. bude prvé informačné stretnutie, kde 

môžete spoznať ostatných členov štyroch skupín a dozvedieť sa ako skupiny fungujú. (Môžete sa 

zúčastniť len nezáväzne.) Zároveň sa skupiny dohodnú na fungovaní počas jesene a zimy. 

Skupiny sa stretávajú každý pondelok o 19:00 na vopred dohodnutých miestach. Na jeseň spolu budú 

skupiny preberať 1. list Korinťanom. Posledný pondelok v mesiaci majú skupiny spoločné stretnutie 

na rôzne témy. Do skupín sa môžete pridať aj počas roka. 

Pre viac info napíšte Jakubovi Uhlíkovi na uhlik.j@gmail.com 
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BIBLICKÁ HODINA PRE ŽENY 

Stretneme sa v utorok 20.9. o 18:00 hod. pri spoločnom štúdiu 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  

4.9. Petr Kučera 

11.9. Milica a Pavel Kailingovci 

18.9. Viera a Peter Komrskovci 

25.9. Róbert Bezák 

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

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

 

INTEGROVANÉ BOHOSLUŽBY V BETÁNII SENEC, Štefánikova 74, Senec 

Integrované bohoslužby v Seneckej kaplnke začnú v nedeľu 4. septembra o 18:00 hod. 

spoločným stavaním oltára vďaky za všetky dobrodenia, ktoré sme od Pána Boha cez leto prijali.  

Tešíme sa na Vás. 

KONTAKT: Lenka Borošová, 0905 569 452 

 

MIMORIADNE STRETNUTIE V PRÍRODE 

X-LÓGIA HĽADANIA VÝŠIN 

Ešte stále pozývame na víkendový pobyt, ktorý je naplánovaný v termíne 9. - 11. septembra 2022, 

stále sú voľné miesta. Radi privítame aj mladšiu generáciu, rodiny s deťmi, vašich známych a 

priateľov...  Výhodou je, že sa dá využiť príspevok na rekreáciu (od zamestnávateľa). 

Pobyt 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... 

Podrobný program, ako aj prihlasovací formulár nájdete tu: 
https://www.cbba.sk/svk/aktivity/turistika/323-x-logia-hladania-vysin-26-rohace 

Všetkých vás srdečne pozýva Martin Ďuriška, 0914 774 687 

 

 

ZO ŽIVOTA ZBORU A CIRKVI 

VÝROČIE POSVIACKY NAŠEJ MODLITEBNE 

Pred 45 rokmi sa v dňoch 17.-18. septembra uskutočnila slávnosť posviacky našej modlitebne. 

K tomuto výročiu sme dostali mailom pozdrav od predsedu našej cirkvi br. Štefana Evina: 

Všetkým bratom a sestrám v bratislavskom zbore na Cukrovej posielam krátky pozdrav pri zborovom 

výročí:  

https://www.cbba.sk/svk/aktivity/turistika/323-x-logia-hladania-vysin-26-rohace


Cirkevný archív - ak sa nemýli - prezrádza, že čoskoro to bude 45 rokov, ako ste od 18. septembra 

1977 začali užívať novú modlitebňu. Prajem Vám, aby to bolo miesto, kde sa spolu radi stretávate s 

postojom radostnej vďačnosti; kde prosíte aj ďakujete; vyznávate aj oslavujete. Kde Vás privádza do 

úžasu Božia milosť a láska zjavená v Božom Slove a v Kristovom diele zmierenia. Kde môžete čerpať 

povzbudenie a byť si vzájomnou pomocou na ceste životom do Jeho kráľovstva. Nech je to miesto, 

odkiaľ vychádzajú slová požehnania, činy lásky a služobníci Kráľa Krista plní Ducha Svätého. Nech 

dobrý a štedrý Boh dá zdar a nech sa oslávi v každom diele medzi Vami, ktoré sa deje podľa Jeho vôle. 

 

Bratsky Vás pozdravuje 

Štefan Evin, predseda Rady Cirkvi bratskej 

 

SLÁVNOSTNÉ INŠTALÁCIE KAZATEĽOV V ZBOROCH CB 

V letných mesiacoch prebehli na viacerých zboroch našej cirkvi slávnostné inštalácie (uvedenie do 

služby) nových kazateľov: 

V zbore Bratislava - Paradox bol v nedeľu 14.8. inštalovaný za kazateľa zboru Ján Verčimák. 

V nedeľu 28.8. bol v Zbore CB v Spišskej Novej Vsi (pôvodne Smižany) inštalovaný za kazateľa 

a správcu zboru Juraj Sabol. 

V nedeľu 4.9. je slávnosť inštalácie kazateľa Martina Kačura za nového správcu Zboru CB v Prešove. 

Všetkým trom bratom kazateľom sme poslali v mene nášho spoločenstva pozdrav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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