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BOHOSLUŽBY – NEDELE A VEĽKONOČNÉ SVIATKY 
 
Bohoslužby v kostole prebiehajú v režime ZÁKLAD.  
Bohoslužby vysielame ONLINE na https://www.facebook.com/cbcukrovaba/ 

 

Nedeľa 3.4. 10:00 hod. Nedeľné bohoslužby s Večerou Pánovou Petr Kučera 

Nedeľa 10.4. 

KVETNÁ NEDEĽA 

10:00 hod. Nedeľné bohoslužby. Petr Kadlec 

Piatok 15.4. 

VEĽKÝ PIATOK 

17:00 hod. Sviatočné bohoslužby Petr Kučera 

Sobota 16.4. 

BIELA SOBOTA 

čas upresníme Veľkonočné meditatívne zastavenia v tichu Kristína Uhlíková 

Nedeľa 17.4. 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

10:00 hod. Sviatočné bohoslužby s Večerou Pánovou Petr Kučera 

Nedeľa 24.4. 10:00 hod. Nedeľné bohoslužby Dalimil Staněk 

Nedeľa 1.5. 10:00 hod. Nedeľné bohoslužby s Večerou Pánovou Petr Kučera 

 

MIMORIADNE STRETNUTIA POČAS VEĽKEJ NOCI 

VEĽKÝ PIATOK 

Na Veľký piatok chceme po bohoslužbách usporiadať spolu s dorastom meditatívnu večernú vychádzku 

s motívom nesenia kríža. Vyjdeme na jeden z bratislavských kopcov a ponesieme naň kríž, každý si to 

vyskúša. Cestou spravíme niekoľko zastavení k modlitbe a čítaniu z Písma.  

Začiatok bude o 19:30 hod. Miesto zrazu upresníme.  

 

VEĽKONOČNÝ VÝLET 

Na veľkonočný pondelok pozývame všetkých stráviť spoločný čas v prírode. Bližšie informácie 

oznámime dodatočne v nedeľných oznamoch, na webstránke zboru, na facebooku aj emailom. 

 

PRAVIDELNÉ STRETNUTIA 

MODLITEBNÉ STRETNUTIA V NEDEĽU 

V apríli začneme modlitebné stretnutia už naživo – každú nedeľu o 9:00 hod. v malej sále. Srdečne 

pozývame k spoločným modlitbám. 

 

MODLITBY ZA UKRAJINU 

Každý piatok o 7:00 hod. sa spoločne so zborom Kaplnka stretávame u nás na Cukrovej k modlitbám za 

Ukrajinu.  



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".  

Od 24.4. by sme sa radi začali stretávať s deťmi NAŽIVO vždy v nedeľu o 10:00 hod. na Cukrovej. 

Potrebujeme však spolupracovníkov, ktorí sú ochotní pripraviť pre deti program – stačí na jedno 

stretnutie. Prosíme, ozvite sa nám! Uvítame každého, kto je ochotný zapojiť sa alebo pomôcť aspoň 

príležitostnou pomocou. 

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 10. a 24. 

apríla. Prvú nedeľu v mesiaci a na Veľkonočnú nedeľu stretnutie NEBUDE.  

V nedeľu 10.4. pozývame všetky deti na spoločné veľkonočné stolovanie. Stretneme sa v kostole na 

bohoslužbách a po spoločnom úvode prejdeme spolu na 2. poschodie.  

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

 

KVAPÔČKY A MRÁČIKY  
Stretávame sa na nácvikoch vždy v sobotu od 9:00 do 11:00 hod. v jedálni na C4. 

• na Kvetnú nedeľu 10.4. by sme radi zaspievali na bohoslužbách na C4 

• v sobotu 16.4. nácvik nie je pre Veľkonočné prázdniny 
• v sobotu 30.4. vystúpime spolu s dospeláckym spevokolom Superar na Dobrom trhu na 

Panenskej 
• školský rok by sme radi uzavreli koncertom v nedeľu 5.6.  
• prijímame medzi nás deti od 6 rokov, ktoré majú chuť sa hrať, spievať a rozprávať.  

V prípade záujmu sa ozvite na adresu: qteam@kvapocky.sk. 

 
STRETNUTIA DO:RASTU (6. – 8. trieda ZŠ) 
Stretnutia „dorasťákov“ 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 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 
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BIBLICKÁ HODINA PRE ŽENY 

bude v utorok 12.4. o 18.00 hod. na zoome. Začíname spolu študovať list apoštola Pavla Rimanom.  
Pozývame aj nové záujemkyne o hlbšie poznávanie Biblie.  
Ak máte záujem pripojiť sa, obráťte sa na Drahomíru Ferenčíkovú, 0907 048 095. 

 

BETÁNIA BRATISLAVA n.o., Partizánska 6 

Nedeľné stíšenia v apríli NIE SÚ. Prosíme o modlitby za seniorov aj za pracovníkov, ktorí sa o nich starajú. 

 

BETÁNIA SENEC, Štefánikova 74, Senec 

Integrované bohoslužby v Seneckej kaplnke budú v nedeľu 3. apríla o 18:00 hod. v priestoroch Betánie 

Senec.  

Ďalšie stretnutie bude v nedeľu 1.5. 

KONTAKT: Lenka Borošová, 0905 569 452 

 

INFORMÁCIE ZO STARŠOVSTVA ZBORU 

Staršovstvo zboru sa stretlo vo štvrtok 24.3., na programe ktorého boi nasledovné témy: príprava 

Výročného členského zhromaždenia, stretnutie s tímom Kvapôčiek a Mráčikov, príprava bohoslužieb 

počas veľkonočných sviatkov a témy kázní po sviatkoch, otázky súvisiace s pomocou Ukrajine a niektoré 

technické otázky.  

Ďalšie pravidelné stretnutia sú naplánované na 7. a 21. apríla.  

 

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 

 

 

 

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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