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Informačný
Zbor Cirkvi bratskej v Bratislave, Cukrová 4 listMarec 2013

SPOLOČNÉ STRETNUTIA 

Veľká noc – bohoslužby
29. 3. o 17.00  Veľký piatok  Matěj Hájek 

30. 3. o 19.00  Biela sobota 
 meditatívne bohoslužby  Daniel Pastirčák 

31. 3. o 10.00  Veľkonočná nedeľa  Josef Sýkora 
 Slávnostné bohoslužby  
 s Večerou Pánovou

31. 3. o 17.00  Veľkonočná nedeľa  Daniel Pastirčák 
 Bohoslužby s Večerou Pánovou 

Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.
Každú nedeľu okrem prvej nedele v mesiaci.

10. 3.  Stopa osobnosti medzi nami  Jozef Uhlík

17. 3. Dnešný učiteľ je pán učiteľ  
 alebo rukojemník?  Tomáš Doba

24. 3.  Rómske duchovné prebudenie  
 v tieni ich mediálneho obrazu  Igor André 
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Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
 3. 3.  Osvietenie  Josef Sýkora 
 Novomesačné bohoslužby  
 s Večerou Pánovou

10. 3.  Temná noc duše  Jerry Root

17. 3.   Slavo Poloha

24. 3.  Zjednotenie – Kvetná nedeľa  Daniel Pastirčák

31. 3.  Veľkonočná nedeľa  Josef Sýkora 
 Slávnostné bohoslužby  
 s Večerou Pánovou

Nedeľné bohoslužby o 17.00 hod. 
 3. 3.  Samota a blízkosť  Daniel Pastirčák 
 Bohoslužby s Večerou Pánovou

10. 3.  Konať s vierou, konať bez viery  Daniel Pastirčák

17. 3.  Byť časťou kozmického tela  Daniel Pastirčák 

24. 3.  NEBUDÚ – členské zhromaždenie 

31. 3.  Veľkonočná nedeľa: 
 Žiadny človek nie je ostrov  Daniel Pastirčák 
 Bohoslužby s Večerou Pánovou
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Nedeľné bohoslužby Sv. Jur o 10.00 hod.
Sv. Jur, Infocentrum, Prostredná ul. 64

3. 3.  Bohoslužby nebudú 

10. 3.  Na ceste od strachu k živej viere  Štefan Markuš

17. 3.  Úvaha k Veľkej noci I.  Daniel Pastirčák

24. 3.  Úvaha k Veľkej noci II.  Matěj Hájek

31. 3.  Bohoslužby nebudú  
 Veľkonočný výlet spoločenstva

Kontakt: Tomáš Bachmayer, 0903 900 475, tomas@aia.sk 
Aktuálne informácie a nahrávky kázní sú na: www.cbsvatyjur.sk

Nedeľné duchovné stíšenia v Betánii o 10.00 hod.
Betánia Bratislava, Partizánska 6

3. 3.  Božena Číčelová a rodina Novotná

10. 3.  Slavoj Krupa 

17. 3.  Anton Srholec 

24. 3.  Peter a Vierka Komrskovci

26. 3.  Josef Sýkora – Veľkonočná kaplnka s večerou Pánovou 

31. 3.  Dr. Ján Siracký 

V prípade, že sa z nejakej príčiny nemôžete v danú nedeľu dostaviť, prosí-
me, aby ste Vašu neúčasť oznámili v nedeľu ráno službukonajúcej sestre 
v Betánii na č. tel. 02/5443 4656, aby mohla organizačne zabezpečiť 
náhradný program. Ďakujeme.
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Integrované bohoslužby v Betánii Senec  
o 18.00 hod.
Kaplnka Domu Betánia Senec, Štefánikova 107

10. 3.  Vyzvedači Lukáš Kavický  

Kontakt: Lenka Borošová, 0905 569 452, lenka.bobo@gmail.com   
 Miro Krupa, 02/4497 1896, betase@stonline.sk

Biblické hodiny v stredu o 18.45 hod. 
Výklady príbehu Zbožného divocha Dávida zvonku aj zvnútra 

6. 3. Dávid v Gáte: 1Sam. 27  Josef Sýkora

13. 3. Keď ho Filištínci chytili v Gáte: Žalm 56 Daniel Pastirčák

20. 3. Dávid víťazí nad Saulom a kráľmi: 
 1.Sam. 31, 2.Sam. 1  Josef Sýkora

27. 3. Keď zvíťazil nad všetkými  
 nepriateľmi i Saulom: Žalm 18 Daniel Pastirčák

Biblická hodina pre ženy 
Marcové stretnutie žien pri štúdiu Biblie bude v utorok 5. 3. 2013  
o 18.00 hod., teda v čase jarných prázdnin. 

Téma stretnutia: Podriaďovanie sa v rodine podľa textu 1. Petra 3:1–7.

Srdečne vás pozývame.

Kontakt: Drahomíra Ferenčíková, 0907 048 095
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PRAVIDELNÉ STRETÁVANIA

Predškolská besiedka
Všetky 3 až 6-ročné deti pozývame každú nedeľu okrem prvej nedele 
v mesiaci od 10.00 hod. počas ranných bohoslužieb na 2. poschodie 
na „detské bohoslužby“ – nedeľnú besiedku. Spolu s deťmi spievame, 
modlíme sa, počúvame biblické príbehy. Stretnutiami nás sprevádza 
Kvapôčka a jej príbeh.

Kontakt: Marta Machajdíková, 0915 446 507, cbba@cbba.sk

Klub Slniečko pre malé deti a ich mamičky
Každý štvrtok od 9.00 do 12.00 hod. na Cukrovej 4 v priestoroch zbo-
ru Cirkvi bratskej sú vítané všetky deti s mamičkou, ockom, či starým 
rodičom. Príchody a odchody detí sú voľné, podľa vašich možností 
a veku dieťaťa. Nie je treba sa vopred prihlásiť. Prosíme, prineste si 
prezuvky.

Počas jarných prázdnin 7. marca stretnutie nebude.

Kontakt: Dagmar Danelová, 0903 967 411 
 dagmar.danelova@gmail.com  
 www.cbba.sk/aktivity/klubslniecko 

Školská besiedka
Všetky deti 1.–5. ročníka pozývame na pravidelné stretnutia školskej 
besiedky v nedeľu od 9.45 hod. okrem prvej nedele v mesiaci počas 
ranných bohoslužieb na 2. poschodí. 

Kontakt: Lenka Borošová, 0905 569 452, lenka.bobo@gmail.com
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Mladší dorast
Pravidelné stretnutia pre 12–15-ročných v nedeľu o 8.45 hod.

3. 3.  Dorast nebude, jarné prázdniny

10. 3.  Krátky dorast na Cukrovej

17. 3.  Dlhý dorast na Ferienčíkovej

24. 3.  Krátky dorast

31. 3.  Dorast nebude, Veľká noc

Kontakt: Dušan Číčel, 02/6446 2477, dusan.cicel@fbe.cz 
  mldorast.cbba@gmail.com, www.mldorast.cbba.sk

Starší dorast – stretnutia stredoškolákov
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Beňadická 38, Petržalka  
1. poschodie, miestnosť „Čajovňa“

Každý má svoju tvár. Každý má svoje radosti. Každý má svoj smiech. 
Každý má svoje problémy. Každý má svoje otázky. Každý má svoje stra-
chy. Každý má svoje víťazstvá aj prehry. Každý má svoju čiernu a bielu... 

Príďte sa o to „svoje“ podeliť s ostatnými. Iba tak môžeme uvidieť 
spoločný cieľ.

Každý piatok od 17.30 do 19.30 hod. 

Kontakt: Matěj Hájek, 0948 280 596  
 Jakub UhlÍk, 0908 181 162  
 http://www.facebook.com/groups/464074726973501/

Mráčiky
Kontakt: Jakub Uhlík, 0908 181 162, uhlik.j@gmail.com 
  www.mraciky.cbba.sk
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Kvapôčky
Letný pobyt Kvapôčiek sa uskutoční v termíne od 5. do 16. augusta 
2013.

Kontakt: www.kvapocky.cbba.sk 

Stretnutia mladých
Pozývame Vás na marcové stretnutia pre mladých. 7. marca sa  
v Čajovni Unik stretneme na Naboso s výtvarníkom Rudom Sikorom,  
s ktorým sa budeme rozprávať o umení a spoločnosti, o vplyve médií,  
o kráse a autentickosti. Na nasledujúcich stretnutiach Pod stromom 14.  
a 21. marca túto tému rozvinieme prostredníctvom diskusie a tvori-
vých aktivít. Reč bude o tom, čo považujeme za krásne, ako aj o du-
chovnom presahu umenia. Všetky tri stretnutia sa začnú v rovnakom 
čase o 18.30 hod. Potešíme sa, keď prídete.

Pri spoločnom Obede pre mladých sa stretneme 10. marca po ran-
ných bohoslužbách.

Kontakt: Kristína Uhlíková, kristina.uhlikova@gmail.com

Spoločné spievanie
Stretnutia pri speve duchovných piesní pokračujú pravidelne každý 
pondelok o 18.45 hod. Vítaní sú všetci, ktorí majú radi duchovné 
piesne a spev. 

Kontakt: Dagmar Danelová, 0903 967 411 
 dagmar.danelova@gmail.com
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STARŠOVSTVO ZBORU 
Staršovstvo zboru sa stretlo na svojom pravidelnom zasadaní dňa 11. 
2. 2013.

• Stretli sme sa s volebnou komisiou pripravujúcou voľby do star- 
 šovstva na nasledujúce obdobie 4 rokov. Volebná komisia predloži- 
 la staršovstvu mená ľudí, s ktorými viedli rozhovory a ktorí sa roz- 
 hodli prijať kandidatúru. Poďakovali sme im za ich prácu a schválili  
 sme kandidátku na voľby starších zboru v tomto zložení: 

 Jozef Ban, Dagmar Danelová, Dušan Jaura, Jozef Kerekréty,   
 Jakub Kintler, Tomáš Komrska, Dávid Kudroč, Ondrej Lupták,  
 Marek Markuš, Vladislav Matej, Marek Roháček, Milena Uhlíková.

• V nedeľu 27. januára sa na stanici vo Sv. Jure uskutočnili  
 voľby staršovstva stanice. 
 Zvolení boli títo bratia: Tomáš Bachmayer, Roman Baranovič,  
 Milan Mitana. Ako náhradník bol zvolený Martin Horáni.

• SZ požiada RCB o zriadenie samostatnej kazateľskej stanice Sv. Jur.

• SZ potvrdilo za vedúceho stanice Milana Mitanu, ktorého si  
 predtým zvolilo staršovstvo Sv. Jura.

• SZ sa venovalo príprave programu členského výročného zhromaž- 
 denia, ktoré sa uskutoční 24. 3. 2013. Bude mimoriadne význam- 
 né pre rozvoj nášho zboru, lebo počas neho sa uskutoční niekoľko  
 dôležitých rozhodnutí. V jednej časti stretnutia sa spoločne  
 pozrieme na uplynulý rok a vyjadríme sa k hospodáreniu a rôz- 
 nym aktivitám nášho zboru, v ďalšej časti prebehnú v 2 odde- 
 lených miestnostiach voľby do staršovstva materského zboru  
 a do nového zboru. Novovznikajúci zbor bude tiež voliť svojho  
 kazateľa. Potom sa opäť plánujeme stretnúť a prosiť o požehnanie  
 v ďalšom raste oboch našich spoločenstiev. 

• Venovali sme sa tiež situácii v školskej besiedke.
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• Hospodár zboru predložil prehľad hospodárenia za rok 2012. 
 Uvedomili sme si vďačnosť za obetavosť všetkých vás, ktorí prispie- 
 vate nielen na aktivity zboru, ale aj na investičné zámery.
 Vďaka kúpe nového bytu boli príjmy nášho zboru v uplynulom roku  
 o 70 000 € vyššie ako predchádzajúci rok. Tiež sme hovorili o novom  
 návrhu financovania celej CB.

• Do kancelárie zboru chodieva viacero žiadostí o podporu prostred- 
 níctvom 2 % z daní. Staršovstvo rozhodlo, že náš zbor bude pod- 
 porovať oficiálne (na nástenke, v oznamoch, v IL) svoje bezpros- 
 tredné projekty, a to Cirkevné školy a Betániu a umožní iným,  
 dopredu schváleným organizáciám uložiť propagačné materiály  
 na pultík pod nástenku.

Milena Uhlíková

Príprava na krst a vstup do zborového  
spoločenstva
Všetkých vás, ktorí premýšľate o krste alebo zvažujete pripojiť sa  
k nášmu spoločenstvu pozývame na sériu stretnutí s kazateľmi zbo-
ru Josefom Sýkorom a Danielom Pastirčákom. Stretnutia začnú 4. 3. 
2013 o 18.00 hod. na 2. poschodí.
Je potrebné sa vopred prihlásiť u jedného z kazateľov – osobne, telefo-
nicky alebo mailom. Príprava zahrnuje päť stretnutí a spoločnú víken-
dovku, vyvrcholí slávnostným krstom a vstupom do zboru na Letnice 
19. 5. 2013.

Kontakt: Josef Sýkora, 02/5296 7592, sykora@cbba.sk 
  Daniel Pastirčák, 02/5296 4949, pastirco@cbba.sk
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Výročné členské zhromaždenie
Milí bratia a sestry, dovoľte, aby som Vás čo najsrdečnejšie pozval 

o 14.30 hod.

V histórii bratislavského zboru zrejme nebolo historickejšie stretnutie 
ako to, ktoré nás o mesiac čaká. Hlavným bodom spoločného stretnu-
tia bude založenie nového zboru z podvečerných bohoslužieb, čo prak-
ticky znamená, že na začiatok sa všetci stretneme spolu, ale po riešení 
určitých podstatných spoločných otázok členovia nového zboru odídu 
na vlastné rokovanie. Obidva zbory si zvolia svoje staršovstvo (a pod-
večerné bohoslužby aj správcu zboru) a budú hovoriť o plánoch na 
rok 2013. Na záver sa všetci opäť stretneme k spoločným modlitbám 
a sláveniu Večere Pánovej. Dúfame tak, že stretnutie bude skutočne 
duchovnou udalosťou, ktorá vyšle členov podvečerných bohoslužieb 
na ich vlastnú cestu s požehnaním nás všetkých.

Chcel by som Vás teda naliehavo požiadať, aby ste si na toto stret-
nutie urobili čas. Účasť každého z nás je dôležitá nielen preto, že pre 
úspešný priebeh je nevyhnutné určité kvórum, ale tiež preto, že takýto 
míľnik v živote zboru vyžaduje pozornosť nás všetkých. Starostlivosť  
o deti bude zaistená.

Josef Sýkora

na výročné členské zhromaždenie, ktoré sa bude konať 24.3.2013  
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MIMORIADNE STRETNUTIA

Stretnutie chvál v nedeľu ráno
Čím sa odvďačím Hospodinovi za všetko dobré, čo mi urobil?  
Pozdvihnem kalich spásy a budem vzývať meno Hospodina.

Žalm 116:12–13

Po niekoľkomesačnej prestávke v organizovaní Večerov chvál by sme 
chceli opäť pokračovať v stretnutiach, na ktorých spievame piesne 
chvál – „worshipy“, zdieľame sa a modlíme. Teraz sme sa však rozhodli 
vyskúšať organizovať tieto stretnutia prvé nedele v mesiaci pred hlav-
nými bohoslužbami – o 8.45 hod. v malej sále. Týmto chceme umož-
niť prísť aj mladým rodinám, ktoré v neskorých večerných hodinách 
ukladajú deti.
Preto ak máte túžbu pridať sa, bez ohľadu na vek, príďte na spoločné 
stretnutie chvál, ktoré sa uskutoční v nedeľu 3. 3. 2013 o 8.45 hod. 
na Cukrovej 4.
Budeme radi, ak dáte vedieť o tomto stretnutí svojim priateľom, ktorí 
by mohli mať záujem prísť.

Za organizačný tím Bohuslava Bánová,  
Milo Adamkovič a Rado Krupa

Popoludnie pre seniorov
Milí seniori, pozývame Vás na popoludnie pre seniorov v sobotu  
9. marca 2013 o 15.00 hod. do jedálne v zborovom dome na Cukrovej. 
Spolu s bratom kazateľom Josefom Sýkorom by sme sa chceli naučiť 
niečo nové o modlitbe. Bude priestor aj na zdieľanie sa, svedectvá s Va-
šimi skúsenosťami s modlitbou a spoločné rozhovory pri občerstvení.

Tešíme sa na Vás.

Dušan Kintler
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POZVÁNKY
Pozvanie k spoločnej duchovnej obnove
Pozývame Vás na druhé tohtoročné stretnutie pri modlitbe v tichu do 
Levoče v dňoch 17. až 21. apríla 2013. Viesť nás bude Daniel Pastir- 
čák. Ak by ste chceli prísť, kontaktujte, prosím, do 8. 4. 2013 Alicu 
Rosovú, Železničná 47, 900 31 Stupava alebo mailom na adresu alica.
rosova@savba.sk. Pozvánky s prihláškou sú k dispozícii vo vestibule. 
Ďalšie informácie môžete získať na tel. čísle 0915 749 470 (A. Rosova) 
alebo na tel. čísle kancelárie zboru 02/5296 7593. 

Daniel Pastirčák, Josef Sýkora,  
Tomáš Komrska a Alica Rosová

Teologická konferencia Máme čo zvestovať 2013
Milí priatelia, dovoľujeme si Vás pozvať na 5. ročník konferencie MÁME 
ČO ZVESTOVAŤ, ktorá sa uskutoční v dňoch 4.– 6. apríla 2013 v hoteli 
Junior v Jasnej. 
Zvestovanie biblickej nádeje zrozumiteľným spôsobom je výzvou 
pre každého veriaceho, kazateľa, laického kazateľa, učiteľku detskej 
besiedky, vedúceho biblickej skupinky či misionára. A preto chceme 
tohtoročnú konferenciu venovať téme Zvestujeme nádej – podľa listu 
Tesaloničanom. Výkladom tejto biblickej knihy vo svetle nádeje pre ve-
riaceho nás prevedie David Jackman z Veľkej Británie.
Prihlásiť sa je možné najneskôr do 21. marca 2013. Podrobný pro-
gram konferencie a prihlášku nájdete na www.cb.sk.
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Konferencia pracovníkov s deťmi
Tohtoročná 11. konferencia pracovníkov s deťmi sa uskutoční 19.–21. 
4. 2013 v zbore CB v Bardejove. Konferencia je príležitosťou na zdieľa-
nie skúseností z práce s deťmi v zboroch (najmä piatok), vzdelávanie 
(sobota), i vzájomné stretnutia (po celý čas). Zároveň budeme pokra-
čovať v príprave programu na ďalší Celoslovenský letný pobyt detí  
a radi by sme s ním oboznámili (v sobotu večer) všetkých pracovníkov, 
ktorí sa plánujú tábora zúčastniť.
Hosťom konferencie bude br. kaz. Roman Neumann, ktorý je predse-
dom Dětského odboru CB v ČR a vedúcim Legoprojektu.
Informácie a prihlášky na www.uniadm.sk alebo u koordinátorky pre 
prácu s deťmi CB Dagmar Danelovej, 0903 967 411, dagmar.danelo-
va@gmail.com

Letný pobyt seniorov 
Milí seniori, srdečne Vás pozývame na tradičný, už desiaty ročník let-
ného pobytu seniorov. 
Po dobrých skúsenostiach sa opäť stretneme v horskom hoteli Remata 
v termíne 30. 6. až 6. 7. 2013. 
Cena pobytu je 130,– €. Okrem ubytovania v útulných izbách a plnej 
penzie sú v cene bazény, tenisové kurty, fitnes, kolkáreň, stolný tenis.
Tak ako po iné roky pripravujeme duchovný a vzdelávací program, vý-
lety do okolia a Turčianskych Teplíc. 
Pobyt je vhodný aj pre mladšie ročníky. Ak sa chcete pridať, radi Vás 
medzi sebou privítame. 
Prihlásiť sa môžete do 15. apríla u Dušana Kintlera, 0910 453 823, 
kintler.dusan@gmail.com.

Za prípravný tím sa na stretnutie s Vami teší
Dušan Kintler 
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SUSK – Letné pobyty pre deti
Keďže si už viacerí z vás plánujú dovolenky a rôzne pobyty pre deti cez 
letné prázdniny, posielame vám stručnú informáciu o termínoch. Viac 
informácii dostanete v našom pravidelnom informačnom liste, ktorý 
chystáme.
English Bible camp – tábor pre deti od 8 do 12 rokov: 20.–27. júl 
2013, Hronec
Teen Games – medzinárodný športový tábor, vek 13 –18 rokov: 
4.–11. august 2013, Poland, Łochów.

Natália Luptáková, SUSK

Celocirkevný letný pobyt detí 
Tento rok sa opäť uskutoční Veľký detský letný pobyt CB, ktorý sa 
pomaly stáva známym pod skratkou „VeDeLePoCiBr“ :-) Pobyt sa usku-
toční v krásnom prostredí Belianskych Tatier, neďaleko Ždiaru, v Mon-
kovej doline v termíne 10.–17. augusta 2013.
Ubytovanie bude v 2– 4 posteľových izbách so sociálnym zariadením, 
strava 5x denne (pre hladošov bude aj možnosť druhej večere) a, sa-
mozrejme, pitný režim.
Pozývame všetky deti vo veku 6–12 rokov, aby strávili jeden prázdnino-
vý týždeň spoločne s kamarátmi – veľkými i malými, deťmi i dospelými 
– z iných zborov, a mohli tak aspoň trošku okúsiť spoločenstvo cirkvi  
v praktickom živote. Cena pre deti 98 €.
Pobytu sa môžu zúčastniť aj rodičia alebo starí rodičia s deťmi, ak to 
je z nejakých dôvodov potrebné. Deti mladšie ako 6 rokov sa tiež môžu 
prihlásiť, ale len so sprievodom rodiča/starého rodiča. Cena pre dospe-
lého účastníka ja 133 €.
Prihlásiť sa môžete u pracovníkov besiedky alebo u koordinátorky pre 
prácu s deťmi CB Dagmar Danelovej. Podrobné informácie zašleme 
prihláseným účastníkom.

Kontakt a informácie: Dagmar Danelová, 0903 967 411,  
dagmar.danelova@gmail.com
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Krátkodobý misijný pobyt
Srdečne Vás pozývame na ďalšie letné podujatia, ktoré nazývame 
„Krátkodobý misijný pobyt“ (KMP). Tieto pobyty sa robia pod záštitou 
Evanjelizačno-misijného odboru Cirkvi bratskej. Sú zamerané na prak-
tickú pomoc cirkevným zborom v zahraničí alebo na Slovensku. 

Na leto 2013 pripravujeme 4 misijné pobyty. 

1. Mukačevo (Zbor Evanjelickej cirkvi baptistickej) – 20.–29. 8. 2013

2. Michalovce (Zbor Cirkvi bratskej) – 20.–29. 8. 2013 

3. Glasgow (Govanhill Free Church) –  3.–13. 8. 2013

4. Misijná práca v Rómskej osade – Nemáme ešte určenú lokalitu, ani 
termín. Doposiaľ sme pôsobili vo Vítkovciach (Cirkev bratská Spišská 
Nová Ves) – v termíne august. 

Súčasťou misijného pobytu sú prípravné stretnutia, ktoré sa usku-
točnia v týchto termínoch: 3.– 4. 5. v Hermanovciach n. T. a 7.– 8. 6.  
v Prešove. Každý účastník sa musí zúčastniť všetkých prípravných 
stretnutí, len výnimočne môže byť ospravedlnený. Vo všeobecnosti 
platí, že účastníci majú mať aspoň 17 rokov (okrem podujatia v Glas-
gow). Každý účastník vyplní prihlášku, s „nováčikmi“ prebehne osobný 
rozhovor na prvom prípravnom stretnutí. 

Posledný termín prihlásenia sa je 20. 4. 2013! Prosíme však všetkých, 
ak sa to dá, prihláste sa už do konca marca, uľahčíte nám ďalšie pláno-
vanie a organizačné zabezpečenie. 

Kontakt a informácie: Anna Prištiaková, anna.pristiak@gmail.com 
alebo kmp.ukrajina@cb.sk
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2%
Diakonické združenie Betánia, ú. z.  
Domáca opatrovateľská starostlivosť 
V známom prostredí sa senior cíti bezpečnejšie. Aj preto pomáhame 
našim klientom s hygienou, pohybom, stravovaním a upratovaním  
v súkromí. Spolu s doprevádzaním na lekárske vyšetrenia a asistova-
ním pri nákupoch, či úradných úkonoch im umožňujeme prežiť dôstoj-
ný život v domácom prostredí. 

Podporte nás 2 % z daní, aby sme mohli byť k dispozícii väčšiemu 
počtu ľudí. 

Naše údaje: 
– názov: Diakonické združenie Betánia, ú. z. 
– právna forma: účelové zariadenie 
– IČO: 308 496 67 
– č. účtu: 26 27 84 52 92/1100 

ĎAKUJEME  Anna Andréová

Betánia Bratislava, Partizánska 

Betánia Bratislava n. o. je domov sociálnych služieb rodinného typu 
s celoročným pobytom. Zabezpečujeme komplexnú starostlivosť pre 
starších ľudí, ktorí sú na ňu odkázaní. Našu prácu sa snažíme robiť po-
ctivo a s láskavým prístupom. Ďakujeme za doterajšiu priazeň a prosí-
me o Vašu podporu aj v tomto roku – 2 % z Vašich daní môžete prispieť 
na skvalitnenie starostlivosti o našich obyvateľov. 

Naše údaje: 
– názov: Betánia Bratislava, n. o. 
– právna forma: nezisková organizácia 
– sídlo: Partizánska 6, 811 03 Bratislava 
– IČO: 36 077 445 

ĎAKUJEME Milo Kavický
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Percentá pre Betániu v Senci!

Prosíme Vás aj tento rok o Vašu pozornosť pre náš spoločný projekt 
(CB) pomoci ľuďom s postihnutím. Betánia v Senci sa uchádza aj  
v roku 2013 o 2–3 % z daní. Podporiť nás môžete pri podávaní Vášho 
daňového priznania za rok 2012. Sme odkázaní aj touto cestou si za-
bezpečovať prostriedky na prevádzku domova a zvyšovanie kvality na-
šej starostlivosti o odkázaných spoluobčanov.

Potrebné údaje:
Názov zariadenia: Betánia Senec n. o.
Sídlo: Štefánikova č.74, 90301 Senec
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 36077470

Pozn: potrebné tlačivá budú „na Cukrovej“ trvale k dispozícii. 

Viac info na www.rozhodni.sk alebo www.betania-senec.sk 

ĎAKUJEME Miro Krupa

Cirkevné školy

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa 

Aj v tomto roku sa ako Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, zriadené 
Cirkvou bratskou, uchádzame o 2 % z Vami zaplatených daní. V uply-
nulom roku ste poslali touto cestou škole vyše 9 000 €. Peniaze sme 
odložili na rekonštrukciu kotolne, ktorú sme zatiaľ nerealizovali kvôli 
tomu, že nebolo jasné, či sa ako škola nebudeme sťahovať do nových 
priestorov.
V tomto roku plánujeme vymeniť zastaralé osvetlenie v triedach.  
Vieme, že nové svietidlá poskytnú väčší komfort študentom a učiteľom  
a aj škola ušetrí na elektrickej energii.

ĎAKUJEME za Váš aktívny postoj a spoluprácu, veľmi si to vážime.

Dušan Jaura,
riaditeľ Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa
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CZŠ Narnia

Milí priatelia, oslovujeme Vás s prosbou o podporu našej školy pro-
stredníctvom asignácie 2 % z Vami zaplatených daní. Cirkevnú základ-
nú školu Narnia zriadenú Cirkvou bratskou navštevuje v tomto roku 
403 detí. Príjem z 2 % je pre nás významnou čiastkou, v uplynulom 
roku sme dostali touto cestou okolo 20 000 €. Peniaze boli pôvodne ur-
čené na rekonštrukciu kotolne, čo sme zatiaľ nerealizovali kvôli tomu, 
že nebolo jasné, či sa ako škola nebudeme sťahovať do nových priesto-
rov. V tomto roku plánujeme vymeniť zastaralé osvetlenie v triedach na 
jazykovom departmente a rekonštruovať sociálne zariadenia. 

ĎAKUJEME vopred za Váš príspevok k rozvoju našej školy.

Rado Jančula
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OZNAMY
Hľadáme učiteľov
Milí bratia a sestry, obraciame sa na vás tento rok znovu s prosbou 
o pomoc pri hľadaní úprimne veriacich a kvalitných učiteľov, ktorí by 
mali záujem slúžiť Bohu v ZŠ Narnia v Banskej Bystrici. Budeme veľmi 
vďační, ak tento mail posuniete ďalej tým, ktorých by sa mohol týkať, 
prípadne by mohli pomôcť pri jeho šírení.  

Pre 1. stupeň
– učiteľ pre 1. stupeň
– vychovávateľ do školského klubu detí pre 1. stupeň 

Pre 2. stupeň:
– učitelia ANJ, SJL, MAT, INF, HUV, VYV na plný aj čiastočný úväzok
– zahraničný lektor

Prosíme, ozvite sa čím skôr. Učitelia pre 1. stupeň najneskôr do konca 
marca 2013, ostatní učitelia do konca apríla. Viac informácií o našej 
škole nájdete na www.narniabb.sk. 
V prípade akýchkoľvek ďalších otázok, nás, prosím, kontaktujte na 
emailovej adrese martina.polohova@narniabb.sk. 
Ďakujeme veľmi pekne.

S prianím Božieho požehnania, Slavo Poloha

Koncert na Kvetnú nedeľu
V nedeľu 24. 3. 2013 o 15.00 hod. zaznie v Dóme sv. Martina v podaní 
Slovenského komorného orchestra už tradične dielo J. Haydna Sedem 
posledných slov nášho Spasiteľa na kríži. V úvode koncertu zaznejú 
pri príležitosti sviatku Zvestovania Pána meditácie Bacha-Gounoda, 
Schuberta a Masseneta pre husle – E. Danel a harfu – K. Turnerová. 
Vstupenky na mieste konania koncertu. 

Inzerát
2 pracujúci muži hľadajú spolubývajúceho (pracujúci, študent). V tro-
jizbovom byte v Dúbravke v Bratislave ponúkame samostatnú izbu  
s rozlohou 19,15m2. V byte je vybavená kuchyňa, pračka, internet. 
Cena je 207 €/mes. 
Kontakt: 0944 420 813
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Informačný list vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Cukrová 4, Bratislava
Len pre vnútornú potrebu Zboru CB Bratislava.

Príspevky do aprílového čísla posielajte do 25. 3. 2013
Neprešlo jazykovou úpravou.

Zborové kontakty
www.cbba.sk
Správca zboru: 
Josef Sýkora: 02/5296 7592
sykora@cbba.sk
Kazateľ: 
Daniel Pastirčák: 02/5296 4949
pastirco@cbba.sk
Kazateľ:  
Matěj Hájek, 02/5296 7592  
hajek@cbba.sk
Kancelária Zboru CB Bratislava: 
Marta Machajdíková: 0915 446 507
02/5296 7593, cbba@cbba.sk
Správca zborového domu: 
Ľubomír Melna: 0905 759 895
02/5296 7593, melna@cbba.sk

Svoje peňažné príspevky môžete  
posielať na účty Zboru Cirkvi bratskej  
v Bratislave:

PREVÁDZKOVÝ ÚČET: 
2665040073/1100 

PODVEČERNÉ BOHOSLUŽBY: 
2665040073/1100, VS: 300 

FOND POMOCI: 2652040613/1100

INVESTIČNÝ ÚČET: 
2665716029/1100 

ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
21. 3. František Kele – 77

22. 3. Marie Eliášová – 79

25. 3. Oľga Buchelová – 86

28. 3. Igor Tallo – 70

Ale ako je napísané: Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo a čo ani do 
ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým,čo ho milujú. 

1. Kor. 2,9


