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

Bohoslužby v kostole prebiehajú v režime OP.  
 

Ne 6.2. Nedeľné bohoslužby s Večerou Pánovou Petr Kučera 

Ne 13.2.  Daniel Pastirčák 

Ne 20.2.  Tomáš Henžel 

Ne 27.2.  Petr Kučera 

        
Ak máte záujem o individuálne stretnutie s kazateľom, obráťte sa priamo na kazateľa Petra Kučeru: 
0944  046 306, petr.kucera@cbba.sk 
 

 
PRAVIDELNÉ STRETNUTIA 
Informácie o všetkých pripravovaných stretnutiach aktualizujeme podľa situácie – nájdete ich na 
www.cbba.sk, v oznamoch alebo sa môžete informovať v kancelárii zboru: 0905 756 270, cbba@cbba.sk 

 
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 rovnako 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 vo 

februári pokračovať online, vždy od 9:00 hod. Prvú nedeľu v mesiaci 6. februára stretnutie NEBUDE. 

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

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

 

KVAPÔČKY A MRÁČIKY  
Nácviky prebiehajú naživo v sobotu v čase od 9:00 do 11:00 hod. V sobotu 5.2. nácvik NEBUDE. 

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

KONTAKT: qteam@kvapocky.sk 
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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 
Stretneme sa v utorok 8.2. o 18:00 hod. na zoome.  
Budeme sa zamýšľať nad poslednou kapitolou knihy Skutkov 28. 
Ak máte záujem pripojiť sa, obráťte sa na Drahomíru Ferenčíkovú, 0907 048 095. 

 
BETÁNIA BRATISLAVA n.o., Partizánska 6 
Nedeľné stíšenia v súčasnosti nie sú.  

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 

 

PRIPRAVUJEME 

X-LÓGIA HĽADANIA VÝŠIN 
Ďalšie, v poradí už 26. stretnutie v prírode pripravujeme v termíne 9. – 11. septembra 2022 v Západných 

Tatrách. Viac o obsahu týchto stretnutí nájdete na www.cbba.sk/svk/aktivity/turistika/x-logii 

 

INFORMÁCIE ZO STARŠOVSTVA ZBORU 

Staršovstvo zboru bude mať svoje pravidelné stretnutia 10. a 24. februára. 

Členom zboru dávame do pozornosti termín Výročného členského zhromaždenia – nedeľa 27.3. 

popoludní. Prosíme, aby ste si tento čas zarezervovali. Bližšie informácie poskytneme neskôr. 
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PONUKA 

BETÁNIA BRATISLAVA HĽADÁ PRACOVNÍKOV 
Betánia Bratislava n.o., Partizánska 6, DSS 

• trvalý pracovný pomer - OPATROVATEĽKA - OPATROVATEĽ 

12 hodinové smeny 

náplň práce: 

-  individuálna starostlivosť o klientov 

-  pomoc pri podávaní stravy 

-  pomoc pri základnej hygiene (kúpanie, toaleta) 

- starostlivosť o bielizeň 

požadované zručnosti: 

-  ochota pomáhať 

-  prax v danej oblasti nie je podmienkou 

 

• pracovný pomer - dohoda (práca na určité obdobie) - KUCHÁR - KUCHARKA 

12 hodinové smeny 

náplň práce: 

- príprava stravy cca 40 klientov 

- príprava raňajky, obedy, olovranty, večere 

- udržiavanie pracoviska v čistote 

požadované zručnosti: 

- vzťah k príprave jedál 

- preberanie tovaru od dodávateľov 

- výučný list je výhodou nie však podmienkou  

 

• trvalý pracovný pomer - KOORDINÁTOR SOCIÁLNYCH A ZDRAVOTNÝCH AKTIVÍT 

koordinácia práce opatrovateliek a sociálnych pracovníkov 

požadované zručnosti: tímová spolupráca pri zabezpečovaní bio-psycho-socio-sakrálnych potrieb 

prijímateľov sociálnych služieb 

 

KONTAKT: Renata Kubáň, riaditeľka, 0903251016, betania.partizanska@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 
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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