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NEDEĽNÉ 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 
 

Od 12. januára platí, že na bohoslužbách u nás môže byť 125 ľudí v režime OP. Netreba sa preto 
vopred prihlasovať ani sa neeviduje zoznam prítomných. 
 
 
Ne 2.1. Biblické slovo pre rok 2022 Petr Kučera 

Ne 9.1. 
Koniec začiatku a začiatok konca.  
Čí je tento Boh? Jozef Ban 

Ne 16.1. Pokiaľ ide o príchod nášho Pána Ježiša Krista. 2Tes 2:1 Petr Kučera 

Ne 23.1. Vidieť neviditeľné Dušan Číčel 

Ne 30.1. 
Čo počujeme? Čo hovoríme?  
Počuť aj dnes Ježišov hlas? Jozef Kerekréty 

        
Termín Večere Pánovej bude oznámený dodatočne, podľa situácie.   

 
Ak máte záujem o individuálne stretnutie s kazateľom, obráťte sa priamo na kazateľa Petra Kučeru: 

0944  046 306, petr.kucera@cbba.sk 

 

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 

 

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 pokračujú ako doteraz - všetkým, ktorí majú záujem posielame každý týždeň 

vypracované materiály, podľa ktorých môžu rodičia spraviť deťom "rodinnú besiedku". Ak máte záujem 

o posielanie týchto materiálov, zavolajte nám. 

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 januári 

pokračovať online. Začíname v nedeľu 16.1. o 9.00 a v rovnako čase sa stretneme aj ostatné januárové 

nedele. Link pošleme rodičom mailom, príp. môžete kontaktovať J. Lehotskú, aby Vám ho poslala.   

KONTAKT: Jana Lehotská, jani.lehotska@gmail.com 
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KVAPÔČKY A MRÁČIKY  
Od soboty 22.1.2022 sa začneme opäť stretávať na nácvikoch v čase od 9:00 do 11:00. Bližšie informácie 

sa dajú nájsť na stránke: https://kvapocky.sk/. 

KONTAKT: qteam@kvapocky.sk 

STRETNUTIA DO:RASTU (6. – 8. trieda ZŠ) 
Stretnutia prebiehajú v piatok o 17:00 hod. Aktuálne 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 ďalšom biblickom štúdiu sa stretneme v utorok 18.1.2021 o 18.00 hod na zoome. Ak máte záujem 
pripojiť sa, obráťte sa na Drahomíru Ferenčíkovú, 0907 048 095. 

 
BETÁNIA BRATISLAVA n.o., Partizánska 6 
V januári nedeľné stíšenia nebudú.  

Prosíme o modlitby za všetkých klientov aj za pracovníkov, ktorí sa o nich starajú.  

BETÁNIA SENEC, Štefánikova 74, Senec 

KONTAKT: Lenka Borošová, 0905 569 452 

 

 

 

 

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  
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