Informačnýlist
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Cirkev bratská Bratislava
Cukrová 4

SPOLOČNÉ STRETNUTIA
Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.
8. 9. 		

Začiatok školského roku

Oľga Komrsková

15. 9.

Čakanie na Božiu odpoveď, L18, 1–8

Štefan Markuš

22. 9.

Stopa osobnosti medzi nami

Jozef Uhlík

29. 9.

Besiedka – časť môjho života

Lenka Borošová

Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
1. 9.
		
		

Boh medzi nami
Novomesačné bohoslužby
s Večerou Pánovou

Josef Sýkora

8. 9.

Cudný Boh

Matěj Hájek

15. 9.

Večnosť lásky

Daniel Pastirčák

22. 9.

Každodenný Boh

Josef Sýkora

29. 9.

Boh v rúchu hanby

Jiří Hofman
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Nedeľné bohoslužby Sv. Jur o 10.00 hod.
Sv. Jur, Infocentrum, Prostredná ul. 64
1. 9.

Michal Stanovský

8. 9.

Josef Sýkora

15. 9.
22. 9.

Rado Krupa

29. 9.

Milan Mitana

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

Biblické hodiny v stredu o 18.45 hod.
Biblické štúdium, na ktorom sa budeme zaoberať Evanjeliom
sv. Marka, začne v stredu 25. 9.

Nedeľné duchovné stíšenia v Betánii o 10.00 hod.
Betánia Bratislava, Partizánska 6
1. 9.

Zuzana a Ján Andréovci

8. 9.

Anna Andréová

15. 9.
22. 9.

Slávka a Ján Timčákovci

29. 9.

Milada a Ján Komrskovci

V prípade, že sa z nejakej príčiny nemôžete v danú nedeľu dostaviť,
prosíme, 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.
V nedeľu 8. septembra o 18:00 Vás pozývame do priestorov Betánie Senec na zahájenie nového cyklu pravidelných stretnutí v Integrovanej kaplnke. Slúžiť bude brat kazateľ Josef Sýkora.
Kontakt: Lenka Borošová, 0905 569 452, lenka.bobo@gmail.com 		
Miro Krupa, 02/4497 1896, betase@stonline.sk

Biblická hodina pre ženy
Najbližšie strenutie žien bude začiatkom októbra.
Kontakt: Drahomíra Ferenčíková, 0907 048 095

PRAVIDELNÉ STRETÁVANIA
Predškolská besiedka
Všetky 3 až 6-ročné deti pozývame každú nedeľu okrem prvej nedele
v mesiaci o 10.00 hod. počas ranných bohoslužieb na 2. poschodie na
„detské bohoslužby“ – nedeľnú besiedku. Spolu s deťmi spievame, modlíme sa a cez biblické príbehy spoznávame Pána Boha.
Kontakt: Marta Machajdíková, 0915 446 507, cbba@cbba.sk

Školská besiedka
Stretnutia detí vo veku 6–11 rokov.
O čase a forme stretnutí budeme informovať v dohľadnom čase.
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Mladší dorast
Klub pre deti vo veku 11—15 rokov.
Máme pre Vás niekoľko noviniek! Tá najväčšia je, že stretnutia budú
každý štvrtok od 15.30 do 17.00 hod. na Cukrovej ul. Budeme tak mať
viac času i priestoru.
Prvým stretnutím v tomto školskom roku bude párty v nedeľu 8. 9.
po rannej bohoslužbe. Tešíme sa na vás!
Kontakt: Matěj Hájek, 0948 280 596
		 mldorast.cbba@gmail.com, www.mldorast.cbba.sk

W.A.L.K.
Skupina pre mladých v stredoškolskom veku.
Každý piatok o 15.00 hod. v priestoroch Bilgymu.
Kontakt: Matěj Hájek, 0948 280 596
		 Jakub Uhlík, 0908 181 162

Mráčiky
Spevokol Mráčiky je prípravkou do Kvapôčiek pre deti vo veku 7 až
9 rokov, 2. a 3. ročník ZŠ. Ak chcete prihlásiť svoje dieťa do Mráčikov, môžete tak spraviť osobne u Ester Ďuriškovej, Daniela Machajdíka alebo cez ktorýkoľvek kontakt uvedený v Informačnom liste.
Pravidelné nácviky začínajú v októbri.
Kontakt: Ester Ďurišková, 0905 413086
		 Daniel Machajdík, 0905 434546
		 mraciky@cbba.sk, www.mraciky.cbba.sk

Kvapôčky
Kvapôčky zahája svoj školský rok 12. októbra 2013.
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Spoločné spievanie
Pravidelné stretnutia pri speve duchovných piesní začnú v pondelok 16. 9. o 18.45 hod. Srdečne pozývame všetkých, ktorí majú radi
piesne a spev.
Kontakt: Dagmar Danelová, 0903 967 411
		 dagmar.danelova@gmail.com

Stretnutie seniorov
Jesenné stretnutie seniorov bude 28. septembra o 15.00 hod. na Cukrovej ul. Hosťom stretnutia bude br. kazateľ Jiří Hofman.
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POZVÁNKY
Stretnutie chvál v nedeľu ráno
Stretnutie chvál sa uskutoční v nedeľu 1. 9. o 8.45 hod. Srdečne pozývame všetkých, ktorí chcú spievať nášmu Bohu oslavné piesne, modliť
sa a zdieľať sa o tom, čo prežívame.
Organizačný tím: Bohuslava Bánová, Milo Adamkovič a Rado Krupa

Pozvanie k spoločnej duchovnej obnove
Pozývame Vás na ďalšie stretnutie pri modlitbe v tichu a otváraní sa
Božej prítomnosti do Čičmian v dňoch 17. až 20. októbra 2013. Viesť
nás bude Daniel Pastirčák. Ak by ste chceli prísť, kontaktujte, prosím,
Alicu Rosovú, Železničná 47, 900 31 Stupava alebo mailom na adresu
alica.rosova@gmail.com. Pozvánky s prihláškou budú od polovice septembra k dispozícii vo vestibule. Ďalšie informácie môžete získať na
tel. čísle 0915 749 470 (A. Rosová) alebo na tel. čísle kancelárie zboru
02/5296 7593.
Ďalšia duchovná obnova v tichu bude na začiatku adventného obdobia
v dňoch 5. až 8. decembra 2013. Viesť bude Josef Sýkora.
Daniel Pastirčák, Josef Sýkora, Tomáš Komrska a Alica Rosová

6

September 2013

Informačný list – Cukrová 4

ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
5. 9.

Jolika Molnárová – 77

7. 9.

Anna Hornáčková – 91

9.9.

Želmíra Ševčíková – 83

13. 9.

Vlasta Ballonová – 88

14. 9.

Eva Trebulová – 60

25. 9.		

Lýdia Bálintová – 78

Pán Ježiš Kristus povedal: Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej
miere. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoj život za ovce.
Ján 10:10–11

Svadby
10. 8.

Alena Vranová a Ladislav Záhumenský

10. 8.

Małgorzata Orzechowska a Marek Novotný (Kaplnka)

31. 8.

Mária Kerekrétyová a Mojmír Moravský

31. 8.

Ráchel Komrsková a Gary Russon

5. 9.
		

Slávka Číčelová a Andrej Vrábel – Konská železnica
Trnavské Mýto o 16.00 hod.

21. 9.

Dorota Šoltésová a Lukáš Kavický – Cukrová 4 o 14.00 hod.
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OZNAMY
Prosba o pomoc
V nocľahárni sv. Vincenta akútne potrebujeme uteráky. Uteráky vydávame klientom na požiadanie podľa potreby a postupne sa nám minuli
všetky naše zásoby. Potrebujeme tiež posteľné plachty a deky.
Tieto veci nám môžete priniesť v neobmedzenom množstve do Nocľahárne sv. Vincenta na Ivánskej ceste 32 počas týždňa aj víkendov
v čase od 9.00–18.00 hod. alebo do kancelárie zboru CB na Cukrovú 4.
Miro Jurík

Ponuka ubytovania v Lamači
Ponúkame od októbra podkrovný byt so samostatným vchodom v rodinnom dome – 2-posteľová izba a 1-posteľová izba, spoločná kuchyňa
a kúpelňa – pre mužov.
Kontakt: 0903 764 744

Pozvanie na koncert
V piatok 13. 9. 2013 sa o 19.30 hod. uskutoční v Kostole Nanebovzatia Panny Márie – Blumentál koncert z cyklu SF Hudba v chrámoch
pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov a 400. výročia
vydania Bible Kralickej. V podaní Slovenského filharmonického zboru – zbormajster Jozef Chabroň a Slovenského komorného orchestra
– dirigent Ewald Danel zaznie Omša sv. Cyrila a Metoda od Michaela
Haydna (revidoval Ivan Valenta) a Biblické písně A. Dvořáka.
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Kaplnka

ZBOR CIRKVI BRATSKEJ – KAPLNKA
Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! Fil 4:4
Každé miesto obývané človekom má svoju hudbu. Cítite to v okamihu,
keď na to miesto vstúpite. To miesto je rozozvučané tónmi emócie, ktorá
na tom mieste prevláda. Slovensko je naplnené emóciou otrávenosti,
znechutenia – jednoducho „blbej“ nálady. Podobnou emóciou je zamorená celá stredná Európa, a azda nepreženiem, ak sa odvážim povedať,
že Európa celá. V chudobných krajinách tretieho sveta často zahliadnete
viac svetla, v rozosmiatych ústach viac bieloby ako v najbohatších krajinách sveta.
Sme deti tejto krajiny – krajiny šomrajúcich tieňov. Zo všetkého sme
otrávení, s ničím nie sme spokojní, nič nás nepoteší, vrúcnosť a vďačnosť sa nám vytratila z hrude. Hľadáme rozptýlenie, vieme sa zabávať,
no nie radovať. Človek v tej krajine zabudol, akú cenu má letmo darovaný úsmev, vieme si vymieňať iba skúmavé kritické pohľady.
Kde hľadať stratenú radosť pre ľudí v krajine šomrajúcich tieňov? Uprostred tej krajiny sa rozprestiera teritórium inej zeme, tá nikde nezačína
a nikde nekončí. V tej neviditeľnej zemi stoja naše kostoly, vstupujeme
tam v modlitbe a bohoslužbe. V jej strede bije Kristovo srdce. V ňom je
prameň radosti.
V Kaplnke budeme čítať mapu, ktorá k tomu prameňu vedie. Poputujeme tam podľa značiek vyznačených v Pavlovom liste Filipanom: Radosť
vo väzení – tvárou v tvár hrozbe smrti. Radosť z evanjelia, ktoré sa šíri
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napriek tomu, že mnohí ho šíria iba naoko, zo svárlivosti a ctižiadosti.
Radosť zo vzájomnosti Ducha, aj keď Evódia si veci predstavuje podstatne inak ako Synticha.
Radosť treba hľadať na dne prameňa: V ubúdaní s Kristom, ktorý sa
vyprázdnil zo svojho Božstva a stal sa najmenším. Vidieť v druhom –
v porozumení a v spojení s ním – viac veľkosti ako iba v sebe samom.
Do radosti budeme vstupovať počas týždňa v Modlitbe srdca a stretneme sa v nej v nedeľu na bohoslužbách Kaplnky.

Nedeľné bohoslužby zboru Kaplnka o 18.00 hod.
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1. 9.

Štyri typy povolania

Daniel Pastirčák

8. 9.

Nad príbehom viery 7

Zuzana Mojžišová

15. 9.

Od skľúčenosti k radosti

Daniel Pastirčák

22. 9.

Radosť vzájomnosti

Josef Sýkora

29. 9.

Úprimne či naoko

Daniel Pastirčák
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Kaplnka v Zaježovej
Strávili sme pár dní v modlitbe, nad Písmom, v rozjímaní a meditáciách v lesoch v Zaježovej. Prvý deň sme načúvali božím otázkam na
Nádvorí hľadajúcich. Druhý deň sme na seba nechali padať lúče zákona jediného Boha v Sále zjavenia. Na tretí deň sme vstúpili do stredu
– do Svätyne Vtelenia – do Kristových tajomstiev: Do jednoty rôznosti
v Trojjedinom Bohu a do zrodenia z Boha v Kristovi.
Tu je pár čriepkov z toho čo sme tam spolu zažili:
Attila Molnár: Stretnutie v Zaježovej cez zdieľané príbehy pri večernom
táboráku mi prinieslo mnoho hlbokých duchovných zážitkov o ceste
mojich sestier a bratov s Bohom. Odchádzal som domov so silnejšou
túžbou nasledovať Krista.
Soňa Tomašových: Keď sa povie Zaježová, leto 2013, tak ako prvé mi
zíde na um Kyrie eleison. Christe eleison. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj
sa. Lebo pri týchto slovách si odvtedy už vždy spomeniem…
... na tiché, láskavé ráno, na tvrdé schody, ktoré podo mnou zmizli,
keď som rozjímala ako more, živel, čo neustále vzniká a zaniká... ako
náš život, ktorý je súčasť toho neúplného bytia, ktoré vzniká a zaniká
a preto v sebe nikdy nemôže niesť ú(plnosť)...
... na slnkom zaliatu lúku, ktorej som sa chcela cítiť súčasťou tak, ako
každé steblo trávy, čo tam rástlo a nechápala som, kto je proti mne, ak
verím, že Boh je so mnou? Tam som v srdci pocítila, že som to iba ja
sama, a že od Božej milosti sa vzďaľujem vždy, keď si ju chcem privolať
za akési zásluhy..., lebo som nepochopila, že je to proste dar za skutočnú vieru... až potom ma lúka prijala ako svoju súčasť
... na poddajnú trampolínu pod orechom, keď som ako hrdlička hrkútala svoju rannú modlitbu a pritom ako orlica túžila vyletieť tam
kdesi vysoko a hlboko do nebeskej báne, aby ma Pán dobre počul...
a nikdy nezabudnem na ten úžas, keď mi ktosi pri uchu povedal, že
nemusím až tam... že On je predsa tu, pri mne.
... že tak, ako stále niečo staré zaniká, zároveň s novým, čo prichádza
sa rodí aj nádej a my s láskou môžeme prosiť, aby sa novovznikajúcemu dobre darilo... a tak som sa začala modliť za druhých... za moju
sestru, Pane, zmiluj sa a daj silu mojej sestre, aby mohla prijať pomoc,
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aby dostala dar lásky a viery... za vyzdravenie Márie... za tých, ktorým
nerozumiem, ktorí ma zraňujú... Pane, daj všetkým vieru, nádej a lásku.
Zaježová je spomienka na to, že odpúšťať od srdca je rovnako hlboký a láskyplný pocit ako si brať k srdcu. A poznanie, že modliť sa za
iných prináša nečakanú silu modliacemu. Pane, zmiluj sa, Kyrie eleison. Pane, ďakujem Ti za tie dni.
Mirka Molnárová Lahká: V Zaježke na lúke počkal si ma Boh: ukázal
kvetinu, poodsunul ťažkú skalu, zašumel vo vetre, vtáky spievali Mu
piesne... A po večeroch sa ozýval z ohňa a príbehov, ktoré priniesli priatelia na zdieľanie. Bol to nádherný čas, ktorý ma posunul zase kúsok
k Nemu. Prosím, nech si udržíme trocha sily prírody, aby nás držala
v Jeho náručí.
Madla Riabininová: V Zaježovej je trochu ako na duchovných cvičeniach a trochu ako na výlete s kamarátmi. Ráno začneme meditáciou
a večer skončíme pri spoločnom ohni. Ráno tichom otvárame myseľ
k Bohu a večer v tichu príbehom ľudí, v ktorých sa Boh prejavil. Vždy
rozpozanteľne a vždy inak.
Deň plynie pomaly, v slobode tráviť čas s Bohom, so sebou, či s ľuďmi
naokolo, bez ohraničenia, ale s jasnou, prepracovanou ponukou od Daniela. Až si vravím: nie je to škoda nehĺbať nad takými hlbokými textami? Nemali by sme vždy načas a všetci robiť jeden spoločný program?
Je to v poriadku, keď sa tu zarozprávam s kamarátkou a nepreberám
texty čo Daniel pripravil?
Tento rok som si uvedomila, že málokde zažívam takú jednotu v modlitbe, takú otvorenosť a takú slobodu ako v Zaježovej. Trochu je to ako
v živote, do ktorého potom zo Zaježovej rovnými nohami vhupnem
– Pán Boh mi pripravil skvelý program, úplne super prepracované zamyslenia a otázky, ktoré ma dovedú viac k poznaniu – seba – Jeho...
a je len na mne ako trávim čas a či tú ponuku využívam. Mám slobodu
si vybrať a mám z čoho.
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List na cestu k budúcnosti Kaplnky
V máji sme slávnostne vstúpili do našej novej Kaplnky. To, čo sa na podvečerných bohoslužbách dialo už nejaký čas, bolo oficiálne potvrdené:
vznikol Zbor Cirkvi bratskej Kaplnka. Tak ako v rodine, aj v cirkvi má
samostatnosť aj menej atraktívnu, no nemenej dôležitú stránku: financie. Zbor Kaplnka, ako všetky cirkevné zbory funguje so symbolickou
finančnou podporou štátu, no hlavné bremeno za jeho prácu spočíva
na pleciach nás, teda jeho členov či priateľov. Preto sme (v duchu zákona a účtovných poriadkov) zriadili vlastný bankový účet. Jeho číslo
je 2925894471/1100 (Tatra banka). Na tento účet ukladáme peniaze
z nedeľných zbierok a na tento účet môžete posielať vaše jednorazové
alebo pravidelné finančné dary. Vaše dary budú následne použité na
prevádzkové náklady zboru (nájomné, elektrina, kúrenie, atď.).
Hoci začíname tak povediac od nuly, chceli by sme hneď od začiatku
pomáhať aj ľuďom, ktorí sa ocitnú vo finančnej núdzi. Keďže jedného
dňa budeme musieť opustiť priestory na Cukrovej a buď si prenajať,
kúpiť alebo postaviť vlastnú, fyzickú kaplnku, už teraz si na ňu chceme
šetriť.
Chceme vás preto poprosiť, aby ste vaše finančné dary a príspevky
posielali na vyššie uvedený účet. Ak uvediete variabilný symbol 111,
vaše príspevky budú použité podľa potreby na prevádzku a rozvojové
projekty Kaplnky. Ak uvediete variabilný symbol 222, váš príspevok
pôjde do Fondu pomoci. Príspevky s variabilným symbolom 444 budú
použité na práce súvisiace s prípravou a, dúfame, aj s realizáciou stavby Kaplnky. Sme vďační za akýkoľvek finančný príspevok. Keďže však
máme pravidelné náklady a hospodársku stránku života zboru musíme aspoň v hlavných rysoch plánovať, veľmi nám pomôžu pravidelné
finančné dary.
Ak ste doteraz prispievali na účet Zboru Cirkvi bratskej Cukrová, tak
vám odporúčame zmeniť si trvalý príkaz na vyššie uvedený účet Kaplnky. Staršovstvo a revízori zboru Kaplnka vás budú každoročne informovať o jeho hospodárení. Anonymita darcov ako aj veľkosti ich darov
je zaručená. Privítame vaše podnety ako rozvíjať túto stránku života
našej komunity.
V mene svojom ako aj v mene celej komunity Kaplnky Vám-nám prajem
veľa sily a pokoja na našej spoločnej ceste!
Daniel Pastirčák
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ZBOROVÉ KONTAKTY
Cirkev bratská v Bratislave, Cukrová 4
www.cbba.sk

Správca zboru CB na Cukrovej 4
Josef Sýkora: 02/5296 7592
sykora@cbba.sk

Kancelária zboru
Marta Machajdíková: 0915 446 507
02/5296 7593, cbba@cbba.sk

Kazateľ
Matěj Hájek: 02/5296 7592
hajek@cbba.sk

Správca zborového domu
Ľubomír Melna: 0905 759 895
02/5296 7593, melna@cbba.sk

Svoje peňažné príspevky môžete posielať na účty:
PREVÁDZKOVÝ ÚČET: 2665040073/1100
FOND POMOCI: 2652040613/1100
INVESTIČNÝ ÚČET: 2665716029/1100

Cirkev bratská v Bratislave, Kaplnka
www.cbba.sk

Správca zboru CB Kaplnka
Daniel Pastirčák: 02/5296 4949, 0948 362 827
pastirco@cbba.sk
Svoje peňažné príspevky môžete posielať na účet:
ÚČET ZBORU KAPLNKA: 2925894471/1100
VS 111 – Prevádzka a rozvojové projekty zboru CB Kaplnka
VS 222 – Fond pomoci zboru CB Kaplnka
VS 444 – Príprava a realizácia stavby Kaplnky
Informačný list vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Cukrová 4, Bratislava
Len pre vnútornú potrebu Zboru CB Bratislava.
Príspevky do októbrového čísla posielajte do 23. 9. 2013
Neprešlo jazykovou úpravou.
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