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NEDEĽNÉ A SVIATOČNÉ BOHOSLUŽBY 
Vždy o 10:00 hod.  
Bohoslužby vysielame ONLINE na https://www.facebook.com/cbcukrovaba/ 
Bohoslužby v kostole budú prebiehať podľa aktuálnych opatrení – sledujte www.cbba.sk 
 

 
BOHOSLUŽBY V ADVENTE: KONIEC ZAČIATKU A ZAČIATOK KONCA 
Apoštol Ján začína svoje evanjelium veľmi známym „prológom“. Prvú vetu pozná mnoho ľudí naspamäť: 
"Na počiatku bolo Slovo..." 
Rozhodli sme sa, že z tohto prológu spravíme sprievodcu adventom, ktorý nás vtiahne do vianočného 
príbehu. Budeme rozjímať nad jednotlivými časťami začiatku Jánovho evanjelia. 
Nechajme do našej zložitej doby zaznieť Slovo, zasvietiť Svetlo, okúsiť Život, užiť si prítomnosť Milosti a 
Pravdy. Nechajme sa osloviť adventným príbehom o Bohu, ktorý prišiel na tento svet, odišiel a sľúbil, že 
príde. 

 

Ne 28.11. 
1. adventná nedeľa. Svetlo na začiatku tunela. 
Bohoslužby spolu s CZŠ Narnia Tomáš Barek 

Ne 5.12. 2. adventná nedeľa. Za všetkým hľadaj slovo Petr Kučera 

Ne 12.12. 3. adventná nedeľa. Už nebude smrti a tmy Kristína Uhlíková 

Ne 19.12 4. adventná nedeľa. Pravda a láska víťazí Petr Kučera 

Pia 24.12. 
o 15:00 hod. Štedrý večer: Boh má hlavu, ramená, kolená, palce... Petr Kučera 

So 25.12. 1. sviatok vianočný: Vitajte v rodine Petr Kučera 

Ne 26.12. 2. sviatok vianočný: Posledná nedeľa roka 2021  

Ne 2.1. Nedeľné bohoslužby: Prvá nedeľa roka 2022 Petr Kučera 

        
       Termín Večere Pánovej bude oznámený dodatočne, podľa situácie.   

 
Informácie o všetkých pripravovaných stretnutiach budeme aktualizovať podľa situácie – nájdete ich na 

www.cbba.sk, v oznamoch alebo sa môžete informovať v kancelárii zboru: 0905 756 270, cbba@cbba.sk 

MIMORIADNE STRETNUTIA 

Nedeľa 19.12. o 17:00 hod. - ak bude možnosť stretnúť sa, uskutočnia sa večerné bohoslužby s Večerou 

Pánovou.  

Silvester 31.12. o 18:00 hod.   
Silvestrovské stretnutie - ak to bude možné.  
 
Nový rok 1.1.2021        
Novoročná vychádzka pre všetky generácie – tiež len ak to bude možné. 
 
Ak máte záujem o individuálne stretnutie s kazateľom, obráťte sa priamo na kazateľa Petra Kučeru: 

0944  046 306, petr.kucera@cbba.sk 
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PRAVIDELNÉ STRETNUTIA 

MODLITEBNÉ STRETNUTIA  
pokračujú v doterajšom režime – podnety k modlitbám zasielame záujemcom e-mailom. Poslednú 

nedeľu posiela text k modlitbám Petr Kučera, ostatné nedele posiela texty Tomáš Komrska.  

Ak máte o texty záujem, obráťte sa na Tomáša: tomkomrska@gmail.com 

PREDŠKOLÁCI (3 – 6-ročné deti) 
Stretnutia predškolákov v nedeľu počas bohoslužieb v tomto období nie sú. Napriek tomu predškolská 

besiedka funguje - všetkým, ktorí majú záujem posielame každý týždeň vypracované materiály, podľa 

ktorých môžu rodičia spraviť deťom "rodinnú besiedku". Ak má záujem o posielanie týchto materiálov, 

zavolajte nám. 

Prosíme o modlitby za rodiny, obzvlášť za rodiny našich predškolákov, aby napriek momentálnej situácii, 

kedy sa nedá stretávať, mohli deti nejakým spôsobom zažívať, že sú súčasťou zborového spoločenstva. 

KONTAKT: Zuzana Banová, 0908 733 188 

NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY PRE ŠKOLÁKOV 
Pravidelné stretnutia detí vo veku od 6 do 11 rokov – Nedeľné bohoslužby pre školákov budú aj v 

decembri pokračovať online. V nedeľu 5. a 26. decembra  stretnutia nebudú. V nedeľu 12. a 19. 

decembra budú naše stretnutia online od 9:00 hod. Link pošleme rodičom mailom, príp. môžete 

kontaktovať J. Lehotskú, aby vám ho poslala.   

KONTAKT: Jana Lehotská, jani.lehotska@gmail.com 

KVAPÔČKY A MRÁČIKY  
V decembri sa budeme stretávať na online nácvikoch od 9:30 do 10:30 hod. 

Budeme spolu pripravovať príspevky na tretie adventné bohoslužby, do ktorých by sme sa chceli podľa 

možností aktívne zapojiť. 

KONTAKT: qteam@kvapocky.sk 

STRETNUTIA DO:RASTU (6. – 8. trieda ZŠ) 
V tomto lockdownovo-adventnom čase sa stretávame na zoome každý piatok o 17:00 hod. a 

rozprávame sa o daroch. Link na stretnutie a informácie poskytne Pavel Boroš: 

pavelboros.home@gmail.com, 0918 386 362 

STRETNUTIA MLÁDEŽE (15+) 
V utorok o 17:30 hod. sa schádzajú stredoškoláci a vysokoškoláci. Aktuálne informácie poskytne Petr 

Kučera: petr.kucera@cbba.sk, 0944 046 306 

N+1 DOMÁCE BIBLICKÉ SKUPINY PRE MLADÝCH 
Kto má záujem je pozvaný pridať sa (naživo/cez zoom, podľa aktuálnej pandemickej situácie) na 

stretávania študentov a mladých profesionálov pri Biblii a rozhovoroch o viere a živote. Stretávajú sa 

štyri skupiny: 

• ženy v pondelok o 18:00 (v slovenčine) a v pondelok 19:00 (v angličtine) 
• muži v pondelok o 19:00 (v slovenčine) a štvrtok o 19:00 (tiež v slovenčine). 

Pre viac info napíšte Jakubovi Uhlíkovi: uhlik.j@gmail.com, 0908 181 162 

BIBLICKÁ HODINA PRE ŽENY 
Pri poslednom tohtoročnom štúdiu knihy Skutkov sa stretneme v utorok 14.12.2021 o 18.00 hod na 
zoome. Témou bude Pavlovo svedectvo pred Festom a kráľom Agrippom, ako ho Lukáš zapísal do knihy 
Skutkov 25 a 26. 
Kontakt: Drahomíra Ferenčíková, 0907 048 095 
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BETÁNIA BRATISLAVA n.o., Partizánska 6 
Prosíme o modlitby za všetkých klientov, ktorí nemôžu v tomto období prijímať návštevy, a tiež za 

pracovníkov, ktorí sa o nich starajú.  

 

BETÁNIA SENEC, Štefánikova 74, Senec 

Klienti Betánie Senec pripravili aj tento rok výrobky, ktorými nás chcú potešiť. Ponuka bude zverejnená 

na facebooku. V prípade, že bude možné prísť v predvianočnom čase do kostola, budete si môcť 

niektoré výrobky zakúpiť osobne. 

KONTAKT: Lenka Borošová, 0905 569 452 

 

PONUKY 

PREDAJ KNÍH 
Knihy Heslá a Chlieb náš každodenný (na denné čítanie) si môžete objednať na www.porta.sk alebo 
u Janky Hlatkej: 0903 265 605.  
Ďalšie tituly si môžete zakúpiť tiež na stránke www.porta.sk alebo aj na www.eshop.biblia.sk 
 

KNIHA RASTISLAVA BETINU 
Ak máte záujem o nový titul Rastislava Betinu Ako bolo na počiatku - úvahy na každý deň, obráťte sa na 
kanceláriu zboru: 0915 756 270, cbba@cbba.sk. 
 

RABAKA – DOMOV NA POLCESTE, Kalinovo – PRIDAJ SA K NÁM! 
https://www.facebook.com/domrabaka 
Hľadáme do tímu Rabaky človeka, ktorý má srdce pre mladých ľudí, ochotu porozumieť ich neľahkému 

príbehu. Niekoho, kto by si vedel predstaviť, že by mohol svojimi skúsenosťami, svojou profesiou, a tým, 

kým je, byť nápomocný. Hľadáme človeka, ktorý môže byť pokojne psychológom, remeselníkom, 

komunitným pracovníkom či kuchárom. Dôležitejšie ako konkrétna profesia sa nám zdá duchovné 

ukotvenie, súznenie s víziou Rabaky, vzťah k mladým ľuďom a ochota zdieľať s nimi svoj autentický život. 

Ponúkame prácu od februára 2022, slušný plat, bývanie, a prácu v mladom tíme, život na dedine 

obklopenej malebnou prírodou a malé spoločenstvo Cirkvi bratskej. 

KONTAKT: Lukáš Kulísek, 0948616306, domrabaka@gmail.com  

 

 

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 
FOND POMOCI: IBAN SK61 1100 0000 0026 5204 0613 
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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