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NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY  
o 10:00 hod. 

Na bohoslužbách sa stretávame naživo, zároveň ich streamujeme na www.facebook.com/cbcukrovaba/ 
Videozáznamy nájdete aj na youtube kanáli – Cirkev bratská Bratislava  
 

Nedeľa 5.2. Bohoslužby s Večerou Pánovou Petr Kučera 

Nedeľa 12.2.  Marek Markuš 

Nedeľa 19.2.  Petr Kučera 

Nedeľa 26.2.  Petr Kučera 

 

 

 

PRAVIDELNÉ STRETNUTIA 

MODLITEBNÉ STRETNUTIA V NEDEĽU 

Modlitebné stretnutia sú v nedeľu o 9:00 hod. v zelenej miestnosti na 2. poschodí.  

Srdečne pozývame všetky generácie. 

Nedeľa 5.2. NEBUDE  

Nedeľa 12.2. Tomáš Komrska  

Nedeľa 19.2. Petr Kučera  

Nedeľa 26.2. Slavoj Krupa  

 

 

PREDŠKOLÁCI (3 – 6-ročné deti) 

Deti predškolského veku sa v nedeľu počas bohoslužieb stretávajú o 10:00 hod. na 2. poschodí, kde 

spolu prostredníctvom biblických príbehov spoznávajú Pána Boha a oslavujú ho veku primeraným 

spôsobom. Vo februári sa stretneme dvakrát, a to 12. a 26. 2. 2023. Medzitým sú jarné prázdniny. 

Tešíme sa na Vás!  

KONTAKT: Sláva Markušová, 0907 867 319 

 

ŠKOLÁCI (1. – 4. trieda ZŠ) 

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

februári dvakrát, v nedeľu 12. a 26. februára. Stretávame sa o 10.00 hod. na 2. poschodí. 

V nedeľu 5.2. budú deti spolu s rodičmi na bohoslužbách s Večerou Pánovou.  

V nedeľu 19.2. budú jarné prázdniny.  

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

 

mailto:jani.lehotska@gmail.com


STRETNUTIA DO:RASTU (5. – 8. trieda ZŠ) 

Pravidelné stretávania dorasťákov sú v piatok o 17:00 hod. na Cukrovej na 1. posch. Pri piesňach, 

zdieľaniach, diskusiách, hrách chceme hľadať odpovede na témy, ktoré nás zaujímajú tak, aby 

dorasťáci svoj život viac zakoreňovali v Kristovi. A samozrejme nesmie chýbať ani občerstvenie :-)  

Vítaní sú všetci, ktorí chcú zdieľať v piatok s takouto partiou čas a seba. 

KONTAKT: Pavel Boroš, pavelboros.home@gmail.com, 0918 386 362 

 

KVAPÔČKY A MRÁČIKY  

V sobotu 4.2. (polročné prázdniny) a v sobotu 25.2. (jarné prázdniny) nácviky NEBUDÚ.  

Ostatné februárové soboty sa stretávame klasicky v soboty od 9:00 do 11:00 v jedálni na Cukrovej.  

Oznam a pozvanie: Koncoročný koncert Kvapôčiek a Mráčikov sa bude konať v sobotu 27. mája. 

Časom zverejníme viac informácií. Všetkých Vás už teraz srdečne pozývame! 

KONTAKT: qteam@kvapocky.sk 

 

STRETNUTIA MLÁDEŽE (15+) 

Stretnutia mladých sú každú stredu o 16:30 hod.  

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

 

N+1 BIBLICKÉ SKUPINY  

PRE VYSOKOŠKOLÁKOV A MLADÝCH PROFESIONÁLOV (VRÁTANE RODIČOV) 

Skupiny sa stretávajú každý pondelok (prípadne štvrtok) o 19:00 hod. na vopred dohodnutých 

miestach. 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 

 

BIBLICKÁ HODINA PRE ŽENY 

Stretnutie žien pri štúdiu Biblie bude v utorok 7.2. o 18:00 hod. 

KONTAKT: Drahomíra Ferenčíková, 0907 048 095. 

 

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

Nedeľa 5.2. Jan a Milada Komrskovci  

Nedeľa 12.2. Róbert Bezák  

Nedeľa 19.2. Róbert Bezák  

Nedeľa 26.2. Kamila Zajíčková  

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 budú v nedeľu 5. februára o 18:00 hod. 

Tešíme sa na Vás! 

KONTAKT: Lenka Borošová, 0905 569 452 
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MIMORIADNE STRETNUTIA 

BOHOSLUŽBY ZBORU KAPLNKA NA CUKROVEJ 

V zimnom období sú bohoslužby Zboru Kaplnka u nás na Cukrovej každú nedeľu o 17:00 hod. vo 

veľkej sále. 

 

KONFERENCIA D3 – POZVANIE 

Srdečne pozývame na konferenciu združenia D3 s názvom Mosty - ako žiť v rozdelenej dobe. 

Konferencia sa bude konať v sobotu 11.2.2023 od 14:00 do 18:30 hod. v priestoroch Bilingválneho 

gymnázia C.S. Lewisa v Petržalke a jej cieľom bude vzájomne sa v tejto téme inšpirovať. Dve 

inšpirácie nám ponúknu rečníci Daniel Raus (novinár) a Karolína Miková (riaditeľka Partners for 

Democratic Change Slovensko). 

Formát konferencie: v dvoch blokoch naši rečníci prinesú svoje myšlienky, pripojí sa k nim bývalá 

študentka Bilingválneho gymnázia CS Lewisa Salma Al Henaami, ktorá bude zdieľať svoj príbeh 

spojený s témou, zaznie hudba v podaní Ivana Šillera. Priebežne budeme zaznievajúce myšlienky 

reflektovať v malých skupinách okolo stola. 

Dobrovoľné vstupné: 10 eur.

 

 
 

 

Program: 

14:00 Privítanie a úvod 

14:15 Stavanie mostov v rozdelenom svete (Daniel Raus) 

15:00 Hudba (Ivan Šiller) 

15:15 Diskusia pri stoloch 

15:45 Coffee break 

16:15 Stavanie mostov v rozdelenom svete (Kaja 

Miková) 

17:00 Ako sa žije na pomedzí (Salma Al Henaami) 

17:15 Hudba (Ivan Šiller) 

17:30 Diskusia pri stoloch 

18:15 Záver a občerstvenie 

 

 

 

 

Prosíme, prihláste sa TU,  

aby sme vedeli, že s vami môžeme rátať:   

 

 

 

 

 
 

Tešíme sa na stretnutie a vzájomnú inšpiráciu.  

Tím D3 

 

 

http://www.d3.sk/
https://forms.gle/3KNmvgwW6xCfg1aM9
https://forms.gle/3KNmvgwW6xCfg1aM9


BOHOSLUŽBY NA POPOLCOVÚ STREDU 
V stredu 22.2. o 19:00 hod. pozývame na mimoriadne bohoslužby na úvod pôstneho obdobia. 

 

POZVÁNKA NA SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB 2023 
V mene taiwanských sestier vás pozdravujeme jednoduchým dvojslabičným výrazom so spojovníkom 

„Ping-an“  s bohatým obsahom, čo v preklade znamená: „Nech vás Boh naplní pokojom, aby ste mali 

pokoj s Bohom i medzi sebou.“  

Pred viac ako sto rokmi prišli na Taiwan misionári. Priniesli dobrú správu, a tak ľudia počuli 

evanjelium a prijali milosť spasenia. Hlavná téma bohoslužby SDM na rok 2023 „Počul som o vašej 

viere“ (Ef 1, 15 – 19) je príležitosťou počuť o viere taiwanských žien, ktorú si zachovali i  napriek 

rôznym ťažkostiam a prekážkam.  

Slávenie Svetového dňa modlitieb na celom svete podľa rovnakej bohoslužby bude dňa  3. 3. 2023.  
V Bratislave sa stretneme v piatok o 17:00 v kostole BJB na Palisádach. 

Za Výbor SDM na Slovensku Aurélia Kerekrétiová a Viera Komrsková 

  

VÝROČNÉ ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE 
Členom zboru dávame do pozornosti, že v nedeľu 26. marca popoludní sa uskutoční Výročné členské 
zhromaždenie. Prosíme, aby ste si tento termín zarezervovali. 
Staršovstvo zboru  

 

KONFERENCIA DIAKONICKEJ SLUŽBY V ZBORE - POZVANIE 
Všetkých, ktorí sa v zbore zaujímajú o druhých, dobrovoľnícky pomáhajú tým, ktorí to v danej chvíli 
potrebujú pozývame na Konferenciu diakonickej služby v zbore, ktorá sa uskutoční  
v sobotu 20. mája 2023 u nás na Cukrovej.  
Zmyslom Konferencie je povzbudenie a inšpirácia pre všetkých, ktorí túto službu lásky robia v zmysle 
slova Ga 6,2: "Jedni druhých bremená neste ..."   
 

Témy, nad ktorými chceme spolu rozmýšľať: 
• venovanie sa ľuďom, ktorí to v danej chvíli potrebujú 
• sprevádzanie človeka v náročných situáciách jeho života 
• ako viesť rozhovor s človekom, ktorému sa venujem 
• ako sa rozprávať s človekom, ktorý potrebuje nanovo hľadať zmysel života 
• ako prejaviť záujem o ľudí v zbore - zdieľanie skúseností z diakonickej práce v zboroch. 

 

Aktívnu účasť prisľúbili: 
  Miriam Szőkeová, koordinátorka duchovnej služby Sliezskej diakonie 

  Beata Dobová, riaditeľka Zariadenia pre seniorov SED v Bratislave  
  Slavoj Krupa, sociálny poradca v Rade pre poradenstvo v sociálnej práci na Slovensku 

 

Ak máte záujem zúčastniť sa tejto Konferencie, ozvite sa, prosím, do 20. februára 2023 Zuzane 
Banovej: jz.banovci@gmail.com, 0908 733 188. 
 
Prípravný tím Konferencie – Zuzana Banová, Petr Kučera. Milena Uhlíková, Dagmar Danelová 
 



X-LÓGIA HĽADANIA VÝŠIN 
V termíne 16. - 18.6.2023 vás pozývame do Národného parku Muránska planina na už 27. stretnutie v 
prírode. Pozvánku, prihlasovací formulár, plány turistiky a cykloturistiky, ako i ostatné inštrukcie 
nájdete tu: https://cbba.sk/svk/aktivity/turistika/369-x-logia-hladania-vysin-27-muranska-planina 

Prosíme, aby ste sa prihlásili čím skôr, pomôže nám to pri organizácii stretnutia. 
Samozrejme budeme veľmi radi, keď sa pridajú aj mladšie generácie, "dvere sú otvorené" naozaj pre 
každého. Vopred sa na Vás tešíme! 
Martin Ďuriška 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

https://cbba.sk/svk/aktivity/turistika/369-x-logia-hladania-vysin-27-muranska-planina
http://www.cbba.sk/
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mailto:cbba@cbba.sk
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