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SPOLOČNÉ STRETNUTIA 
Nedeľné modlitebné stretnutia o 9.00 hod.
  9. 11.  Daniel Komrska, Brno

16. 11.  Miroslav Havelka, zbor Kaplnka 

23. 11.  Roman Baranovič, Sv. Jur 

30. 11.  Oľga Komrsková 

 

Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
   2. 11.  Dúha nádeje   
   Novomesačné bohoslužby  
   s Večerou Pánovou Josef Sýkora

   9. 11.  Čo prejde ohňom?  Daniel Pastirčák 
   Slávnosť 90 rokov Cirkvi bratskej  
   v Bratislave 

16. 11.  Necudná nahota  Josef Sýkora 

23. 11.  Bábelské blábolenie  Juraj Kušnierik 

30. 11.  1. advent: Advent vďačnosti  Petr Dvořáček

Cirkev bratská Bratislava
Cukrová 4
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Nedeľné bohoslužby Sv. Jur o 10.00 hod.
Bohoslužby sa konajú v budove AI Nova na Prostrednej ulici 47/A.

   2. 11.  Príbeh staršieho brata  
   alebo na čom skutočne záleží  Jozef Ban 

  9. 11.  Bohoslužby v Jure sa neuskutočnia.  
   Zúčastníme sa slávnostných bohoslužieb pri príležitosti  
   90 rokov zboru CB na Cukrovej. 

16. 11.   Jozef Kerekréty

23. 11.  Ježiš a farizej v nás. Ján 8  Milan Mitana

30. 11.  1. adventná nedeľa:  
   Ako očakávať neočakávané  Milan Mitana

Kontakt: Milan Mitana, 0903 776 563, mmitana83@gmail.com 

Aktuálne informácie a nahrávky kázní sú na: www.cbsvatyjur.sk

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

  2. 11.  Ivan Valenta

  9. 11.  Juraj Kušnierik

16. 11.  Helena a Blahoslav Číčelovci

23. 11.  Milan Jurík, farár ev. a. v., a Martin Vyskočil

30. 11.  Viera a Peter Komrskovci

Ak má niekto záujem zapojiť sa do tejto dobrovoľníckej služby,  
je vítaný! 

Ďakujeme.

Kontakt: Božena Číčelová, 0903 916867, 02/5296 3940    
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Integrované bohoslužby v Betánii Senec  
o 18.00 hod.
Kaplnka Domu Betánia Senec, Štefánikova 74, Senec 

Senecká kaplnka bude 9. 11. 2014 o 18.00 hod.

Téma: Abrahámova pohostinnosť

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. 
Muž, ktorý búral múry: Posolstvo proroka Ezechiela pre dnešnú dobu

  5. 11.  Sudca prichádza. Ez 8 a 9  Josef Sýkora 

12. 11.  Zašlá sláva. Ez 10 a 11  Daniel Pastirčák

19. 11.  Muž, ktorý búral múry. Ez 12 a 13  Josef Sýkora 

26. 11.  Čudné odpovede  
   na čudné modlitby. Ez 14  Daniel Pastirčák

Biblická hodina pre ženy 
Na novembrovom stretnutí v utorok 11. 11. o 18.00 hod. budeme 
v rámci pravidelných stretnutí žien preberať text z 1Jána 1,5–2,2. 
Chceme sa rozprávať o tom, že Boh je svetlo a aký to má dôsledok 
pre život človeka, ktorý nasleduje Krista. Srdečne vás pozývame, milé 
sestry. 

Kontakt: Drahomíra Ferenčíková, 0907 048 095
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PRAVIDELNÉ STRETÁVANIA
Predškolská besiedka
Tri až šesťročné deti sa stretávajú každú nedeľu, okrem prvej nedele  
v mesiaci, o 10.00 hod. počas bohoslužieb na „detských bohoslužbách“ 
– nedeľnej besiedke. Spolu spievame, modlíme sa, počúvame biblické 
príbehy.

Kontakt: Marta Machajdíková, 0915 446 507 
   marta.machajdikova@gmail.com

Klub Slniečko
Srdečne pozývame malé deti v sprievode rodiča alebo inej osoby na 
pravidelné stretávania, ktoré budú od 6. 11. 2014 každý štrvtok v čase 
od 9.00 do 12.00 hod. Príchod detí je vítaný do 9.45 hod., aby sa deti 
mohli pohrať v herni a pokojne sa začleniť do jednoduchého programu, 
ktorý je pre ne pripravený.

Aktuálne informácie sledujte, prosím, na www.cbba.sk/aktuality alebo  
www.cbba.sk/aktivity/klub-slniecko

Kontakt: Dagmar Danelová, 0903 967 411 
   dagmar.danelova@gmail.com

Školská besiedka
Stretnutia pre deti 1.–5. ročníka ZŠ budú počas novembra na  
2. poschodí v zelenej miestnosti vždy v nedeľu o 10.00 hod. okrem  
2. a 9. novembra. Mesiac november bude venovaný téme Cirkev a naše 
korene. Ak by ste sa chceli s nami podieľať na tvorbe stretnutí počas 
celého roka, kontaktujte nás.

Kontakt: Mária Machajdíková, maria.machajdik@gmail.com
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Kvapôčky
Bližšie informácie: www.kvapocky.cbba.sk

Kontakt: Michal Ferák, kvapocky@cbba.sk

Mráčiky
Bližšie informácie: www.mraciky.cbba.sk.

Kontakt: Hana Kerekrétyová, 0915 587 792, mraciky@cbba.sk

Mladší dorast
Klub pre deti vo veku 11–15 rokov pokračuje stretnutiami každú stredu 
od 16.00 do 18.00 hod. na Cukrovej 4.

Stretnutia mladých
Diskusný večer NABOSO

Pozývame vás na diskusný večer pre mladých NABOSO v tradičnom 
termíne – prvý štvrtok v mesiaci 6. 11. o 18.30 hod. v klube UNIK 
na Ferienčíkovej 5, na tému „QUO VADIS, UKRAJINA?“ s politológom 
Alexandrom Dulebom. Budeme sa s ním rozprávať o konflikte 
odohrávajúcom sa na Ukrajine, jeho príčinách a možnom vývoji, 
zúčastnených záujmoch, možnostiach vytvoriť si o ňom pravdivý obraz 
a našom vlastnom vzťahu k nemu – o našej zodpovednosti, účasti  
a potrebách. Dúfame, že sa od pána Dulebu dozvieme niečo aj  
o povolaní politológa a o ňom samom.

Príďte položiť svoje otázky!

Večera

Vo štvrtok 20. 11. o 18.30 hod. pozývame mladých z Cukrovej a ich 
priateľov povečerať s nami v jedálni na Cukrovej. Tešíme sa na stretnutie 
s vami!
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Skupiny pre mladých

Tento školský rok opäť otvárame SKUPINY PRE MLADÝCH, ktoré sa 
budú stretávať pravidelne 2-krát za mesiac na určitú tému. 

Ešte stále je možné sa prihlásiť do dvoch skupín: 

Marek a Zuzana Markušovci otvárajú dvere svojho domova všetkým, 
ktorí chcú zažiť celkom obyčajnú slovenskú rodinu a súčasne hľadajú 
mapu, ktorá by im pomohla na ich životnej ceste. Okrem svojich 
životných skúseností ponúkajú biblický pohľad na vec. Bližšie informácie 
zistíte, keď im napíšete: markusovci@gmail.com 

Kristína Uhlíková by rada trávila čas s ľuďmi, ktorí – podobne ako ona 
– zisťujú, že perfekcionizmus môže byť cestou do pekla, a nie do neba, 
ako sa niekedy zdá. S ich pomocou, ale aj s pomocou knihy Richarda 
Wintera sa chce zdokonaľovať v nedokonalosti. Viac sa dozviete, keď jej 
napíšete: kristina.uhlikova@gmail.com 

Do skupín sa môžete prihlásiť u vedúcich skupín  
alebo na mladi.cbba@gmail.com.

Bližšie informácie nájdete aj na letákoch umiestnených vo vestibule na 
Cukrovej alebo na www.mladi.cbba.sk. 

Oznamy o našich akciách nájdete na www.mladi.cbba.sk alebo vám ich 
môžeme posielať na mail.

Kontakt: Veronika Roháčková, v.rohackova@gmail.com 
    www.mladi.cbba.sk 
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Stretnutia pri speve duchovných piesní
Pravidelné pondelkové stretnutia spevu sú vždy v pondelok o 18.45 
hod. Pozývame všetkých, ktorí majú radi duchovné piesne a/alebo spev. 

Zároveň máme mimoriadne pozvanie pre všetkých, ktorí kedysi spievali 
v spevokoloch nášho zboru. Pri príležitosti slávnosti 90 rokov Cirkvi 
bratskej v Bratislave bude v sobotu 8. 11. o 16.30 hod. na programe 
aj blok s názvom Čo sme tvorili. Pozývame všetkých, ktorí by sa pri 
tejto príležitosti chceli pripojiť k spievaniu, aby sa zúčastnili nácviku  
v sobotu dopoludnia o 10.00 hod. Budeme radi, keď sa vopred prihlásite, 
aby sme vedeli zabezpečiť spoločný obed. Vítaní ste, samozrejme, aj na 
pondelkovom stretnutí 3. 11. o 18.45 hod., kde sa priebežne aj na túto 
slávnosť pripravujeme.

Kontakt: Dagmar Danelová, 0903 967 411 
   dagmar.danelova@gmail.com

Stretnutie chvál v nedeľu ráno 
Aj v tomto školskom roku pokračujú stretnutia chvál každú novomesačnú 
nedeľu ráno pred hlavnými bohoslužbami. Prvé stretnutie bude v nedeľu 
2. 11. o 9.00 hod. V decembri sa stretneme v nedeľu 7. 12. o 9.00 hod. 

Srdečne pozývame všetkých – mladých či starších, aj rodiny s deťmi, 
ktorí chcú spievať nášmu Bohu oslavné piesne, modliť sa a zdieľať sa  
o tom, čo prežívame.

Bohuslava Bánová
Milo Adamkovič

Jakub Novotný a Rado Krupa



8

Informačný list – Cukrová 4 November 2014

STARŠOVSTVO ZBORU
Informácie zo zasadania staršovstva zboru
Svoje pravidelné mesačné zasadanie malo staršovstvo 20. 10. 2014. 
Zaoberali sme sa nasledovnými vecami:

•  Príprava adventu, ktorý začína v nedeľu 30. novembra a ponesie sa 
  v duchu vďačnosti.

•  Priority CB – v novembri sa uskutoční pracovné stretnutie zástupcov  
  všetkých zborov CB v SR so zámerom určiť priority cirkvi. Za náš  
  zbor sa stretnutia zúčastnia Josef Sýkora, Milan Mitana a Jozef Ban  
  resp. Jozef Kerekréty. 

•  Kancelária zboru – Jana Komáriková odchádza z tejto pracovnej  
  pozície v skúšobnej dobe, v súčasnosti je PN; v administratívnej práci  
  ju krátkodobo zastupuje Dagmar Danelová, účtovníctvo bude do  
  konca roka robiť Marta Machajdíková. Od 1. januára do kancelárie  
  nastúpi Alena Uhlíková, bude mať na starosti administratívu,  
  postupne aj účtovníctvo. 

•  Adam Markuš poslal list ponúkajúci pozastavenie členstva  
  – staršovstvo berie na vedomie pozastavenie členstva v zbore CBBA  
  z dôvodu dlhodobej neprítomnosti.

•  SZ ďakuje všetkým darcom za dary pre rekonštrukciu modlitebne 
  v Michalovciach. Výťažok zbierky bol 2 850 €, rozhodli sme sa poslať 
  okrúhlu sumu 3 000 €. 

•  Prestavba druhého poschodia – čakáme na dodávku nábytku. Na  
  dokončenie potrebujeme ešte ďalšie financie, očakávame podporu  
  zo strany členov a priateľov zboru. 

•  Príprava 90. výročia založenia zboru. Program v pozvánke.

Ďalšie zasadania SZ: 24. 11., 15. 12. 2014.

Milena Uhlíková
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Slávnosť 90 rokov Cirkvi bratskej v Bratislave
90 rokov existencie nášho zboru si pripomenieme v dňoch 8.–9. 11. 
slávnosťou, ktorej sme dali názov Čo prejde ohňom? na základe textu 
1Kor 3,11–15. S vďakou voči Pánu Bohu sa chceme obzrieť naspäť, 
pozrieť na súčasnosť a zahľadieť sa na to, čo je pred nami. 

Srdečne pozývame všetkých Vás, ktorí ste súčasťou a pokračovaním 
tejto histórie, či už v zbore na Cukrovej, v zbore Kaplnka alebo na stanici 
vo Sv. Jure, ale aj všetkých, ktorí do nášho spoločenstva prichádzate. 
Taktiež veľmi radi privítame hostí, priateľov, známych i neznámych. 

PROGRAM: 

SOBOTA 8. 11. 2014

9.00 hod. – nácvik Kvapôčiek 

10.00 hod. – nácvik spevokolu

14.30 hod. – Čo sme žili 

Pripravujú Milena a Jozef Uhlíkovci. Prehľad histórie, predstavenie 
príbehov formou Živej knižnice – osem príbehov z rôznych období. 
Vhodné aj pre rodiny s deťmi v školskom veku. Pre deti budú pripravené 
pracovné listy, ktoré ich do príbehov vovedú. Na záver tejto časti bude 
prezentovaná kniha Svedectvo o Božej milosti a moci – publikácia  
o histórii zboru; staršovstvo schválilo odporúčanú cenu 12 €/ks.

16.30 hod. – Čo sme tvorili 

Pripravujú Ewald a Dagmar Danelovci. Slovesno-hudobný program  
s vizuálnou prezentáciou zostavený z piesní, básní a umeleckých diel, 
ktoré súvisia s naším zborom. Pripomenieme si tvorbu autorov, ktorí 
žili a pôsobili v našom zbore, piesne z repertoáru spevokolov, ktoré  
a piesne s nimi spojené. Spievať bude spevokol, do ktorého je pozvaný 
každý, kto má záujem pripojiť sa – záujemcov prosíme, aby sa prihlásili 
vopred.
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19.00 hod. – Čo zostáva z viery? 

Panelová diskusia – rola náboženstva dnes. Moderuje Juraj Kušnierik. 
Pozvaní hostia: Ján Hroboň, Daniel Pastirčák, Štefan Hríb, František 
Mikloško, Martin Bútora. 

NEDEĽA 9. 11. 2014 

10.00 hod. – Čo prejde ohňom? 

Slávnostné bohoslužby, kázeň Daniel Pastirčák, obrazová meditácia 
Ján Šicko ml. Spieva detský spevokol Kvapôčky.

Po bohoslužbách obed pre hostí.

ZO ŽIVOTA ZBORU
Blahoželáme k narodeninám
4. 11.  Božena Nagyová – 78

Boh je naše útočisko a sila, najistejšia pomoc v súženiach. Preto sa 
nebudem báť. 

Žalm 46,2

Rozlúčili sme sa
19. 10.  František Kele

OZNAM
Hľadáme ubytovanie – podnájom pre mladú ženu od januára 2015. 

Informácie v kancelárii zboru – 0903 967 411.
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POZVÁNKY
Slovenská duchovná tvorba – koncert v Starej 
Turej
V dňoch 14.–16. 11. sa v spolupráci s OZ Sluha uskutoční v Starej 
Turej sústredenie, ktorého vyvrcholením bude v sobotu 15. 11.  
v Dome kultúry Javorina koncert z diel slovenskej duchovnej tvorby 
pri príležitosti 200. narodenia Ľ. Štúra, 90. výročia úmrtia Márie 
Royovej, 25. výročia Nežnej revolúcie a 1. výročia otvorenia Expozície 
života a diela sestier Royových. Spievať bude Celoslovenský ekumenický 
spevácky zbor,  ktorý vytvoria speváci z viacerých zborov CB i iných 
spoločenstiev, so sprievodom komorného zoskupenia pod vedením 
Ewalda Danela.

V nedeľu 16. 11. 2014 o 10.00 hod. poslúžia speváci piesňami na 
bohoslužbách v CB v Starej Turej. 

Srdečne pozývame!

Benefičné predstavenie v Senci
Betánia v Senci usporiada spolu s hudobným zoskupením Colegium 
Warttberg Young a divadlom neprofesionálnych hercov Agapé verejné 
benefičné vystúpenie. Uskutoční sa v nedeľu 30. 11. 2014 o 15.00 
hod. v kultúrnom stredisku „Labyrint“ na námestí v Senci. V očakávaní 
sviatku Vianoc vás srdečne pozývame užiť si túto 1. adventnú nedeľu 
spolu s dávkou obohacujúcich emotívnych zážitkov aj s našimi priateľmi 
s hendikepom. 

Miroslav Krupa
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Cirkev bratská Bratislava
Kaplnka

Z DEKALÓGU
V novom prostredí Kaplnky A4, do ktorej sa vstupuje chodbou me-
dzi dvoma krčmami, je namieste nanovo si položiť základné otázky. 
Ako žiť, aby sme ten darovaný zázrak nepremárnili? Nuž, vraciame sa  
k Dekalógu. V nasledujúcich mesiacoch zaostríme pozornosť na desať 
Božích prikázaní. Načo nám sú, ako sa javia našej pokrokovej spoloč-
nosti? 

Keby sme tie staré imperatívy mali premenovať podľa nášho gusta, zne-
li by asi takto: Namiesto: Neurobíš si modlu! – „Utvoríš si boha na svoj 
obraz!“ Namiesto: Nevyslovíš meno Boha nadarmo! – „Použiješ meno 
Boha na svoj zámer!“ Namiesto: Zachovávaj šabat, deň odpočinku! – 
„Pamätaj, že výkon a zisk sú sväté!“ Namiesto: Cti svojho otca i matku! 
– „Nebudeš brať vážne svet svojich rodičov!“ Namiesto: Nezabiješ! – 
„Odpíšeš tých, čo sa ti nehodia!“ Namiesto: Nezosmilníš! – „Neznásilníš 
svoje city vernosťou!“ Namiesto: Nepokradneš! – „Nepremárniš príleži-
tosť moralizovaním!“ Namiesto: Nevyslovíš falošné svedectvo! – „Infor-
mácie použiješ vo svoj prospech!“ Namiesto: Nebudeš žiadostivo túžiť 
po tom čo ti nepatrí! – „Choď vždy za hlasom túžby!“ 

Známy poľský režisér, Kryzstof Kieslowski natočil na našu tému cyk-
lus pozoruhodných krátkych filmov. Budeme si naše otázky klásť spolu 
ním. K homílii i meditácii nás budú uvádzať krátke citáty z jeho filmov. 

Daniel Pastirčák 
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Z DEKALÓGU

12. 10.  Utvoríš si boha na svoj obraz! (Neurobíš si modlu!)

  2. 11.  Použiješ meno Boha na svoj zámer!  
  (Nevyslovíš meno Boha nadarmo!)

   4. 1.  Pamätaj, že výkon a zisk sú sväté!  
  (Zachovávaj deň odpočinku – šabat) 

  1. 2.  Nebudeš brať vážne svet svojich rodičov!  
  (Cti svojho otca i matku)

22. 2.  Odpíšeš tých, čo sa ti nehodia! (Nezabiješ!)

15. 3.  Neznásilníš svoje city vernosťou! (Nezcudzoložíš!) 

19. 4.  Nepremárniš príležitosť moralizovaním! (Nepokradneš!)

10. 5.  Informácie použiješ vo svoj prospech!  
  (Nevyslovíš falošné svedectvo!)

  7. 6.  Choď vždy za hlasom túžby!  
  (Nebudeš žiadostivo túžiť po tom čo ti nepatrí!) 

Nedeľné bohoslužby o 10.00 hod.
Klub A4 v budove YMCA, Karpatská 2

2. 11.  Meno Boha použiješ na svoj zámer!  
  Z DEKALÓGU     Daniel Pastirčák  
  Bohoslužby s eucharistiou 

 9. 11.  Text, ktorý ma inšpiroval 1.   Miro Kocúr

16. 11.  Sloboda – načo?    Juraj Kušnierik 

23. 11.  Sme spolu alebo je každý sám?  Daniel Pastirčák

30. 11.  Stratený v slobode? Repríza Pohody 

  Tonko Anka Daniel, Marián Varga, Juraj Adamučšin,  
  Zita Furková, Ľubo Burgr, Vlado Zboroň, Roman Harvan,  
  Michal Tolgyessy, Zuzana Cenkerová 
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Októbrové slávnostné bohoslužby s eucharistiou, prvou eucharistiou 
v Nultom priestore A4, sa začali anketou: „Čo by si robil, ak by si bol 
všemohúci?“ Nie anketou naživo medzi prítomnými, ale anketou na-
snímanou vo forme dokumentu a spracovanou vopred. Pestrá škála 
odpovedí, zaujímaví účastníci ankety. Premietacie plátno pokrýva celú 
plochu prednej steny. Poslucháč či presnejšie divák nemá šancu nebyť 
vtiahnutý do témy. Nedá sa nepridať k počutému vlastné prúdy myšlie-
nok, asociácií, predstáv, otázok, pripomienok.

Objavujeme možnosti, ktoré núka nový bohoslužobný priestor. Vytvá-
rame si vzťah k novému priestoru. Pretvárame ho na miesto posvät-
ných nedeľných stretnutí. Zatiaľ každá nedeľa priniesla nové príjemné 
prekvapenie.

Jana Camara
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Informačný list vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Cukrová 4, Bratislava
Len pre vnútornú potrebu Zboru CB Bratislava.

Príspevky do decembrového čísla zasielajte do 24. novembra 2014
Neprešlo jazykovou úpravou.

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

KONTAKTY 

Zbor Cirkvi bratskej v Bratislave, Cukrová 4
www.cbba.sk

Pevná linka: 02/5296 4949

Správca zboru 
Josef Sýkora: 0910 168 587
sykora@cbba.sk
Kazateľ 
Matěj Hájek: 0948 280 596  
hajek@cbba.sk

Správca zboru 
Daniel Pastirčák: 0948 362 827
daniel.pastircak@cbkaplnka.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

Kancelária zboru 
02/5296 4949
cbba@cbba.sk
Správca zborového domu 
Ľubomír Melna: 0905 759 895
melna@cbba.sk

Zbor Cirkvi bratskej Kaplnka, Bratislava
www.cbba.sk


