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NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY  
o 10:00 hod. 
 

Nedeľa 5.6. 
LETNICE. Ľud Ducha. Od kedy? 
Bohoslužby s Večerou Pánovou Petr Kučera 

Nedeľa 12.6. Ľud Ducha 2. Kto to spravil? Petr Kučera 

Nedeľa 19.6. Ľud Ducha 3. Jete to, čo ste. Slavomír Poloha 

Nedeľa 26.6. 

Bohoslužby v Narnii. 

Bohoslužby budú mimoriadne v CZŠ Narnia na Beňadickej 38 Petr Kučera 

 

Bohoslužby sú naživo, ale tiež ich vysielame ONLINE na https://www.facebook.com/cbcukrovaba/ 

 

MIMORIADNE STRETNUTIA V JÚNI 

KONCERT KVAPÔČIEK A MRÁČIKOV 

V nedeľu 5.6. pozývame na koncert, ktorý sa uskutoční o 17:00 hod. v kostole na Cukrovej 4. 

STRETNUTIE SENIOROV S KAZATEĽOM 

Pozývame všetkých seniorov na neformálne stretnutie s kazateľom vo štvrtok 9.6.2022 o 10:00 hod. na 

Cukrovej. Na stretnutí bude príležitosť navzájom sa rozprávať a zdieľať, čím žijeme. Stretnutie bude od 

10:00 do 11:30. 

Tešíme sa na vás! Petr Kučera a Zuzana Banová 

PIKNIK RODÍN 

Pozývame rodiny s deťmi (predovšetkým, ale nie výhradne) na piknik po nedeľnom zhromaždení 

12.6.2022 do Sadu Janka Kráľa. Chceme byť takto spolu (konečne po corone!) pri spoločnom obede 

(každá rodina si donesie svoj obed + niečo navyše), rozhovoroch a hrách.  

Tešíme sa na vás! Elen Markušová, Palo Boroš 

BOHOSLUŽBY V NARNII 

Poslednú nedeľu v júni 26.6. budeme mať na záver školského roka bohoslužby v "našej" Narnii (Cirkevná 

základná škola Narnia na Beňadickej 38). Začneme o 10:30 hod. Bohoslužby budú otvorené aj pre 

komunitu detí, rodičov i pracovníkov školy. V prípade nepriaznivého počasia sa skryjeme priamo 

v budove školy.  

Súčasťou liturgie budú aj vstupy učiteľov a detí zo školy. Po bohoslužbách bude spoločný obed a s ním 

i spoločenstvo. Veríme, že to bude skvelý čas, na ktorý sa tešíme. 

Bližšie organizačné informácie poskytneme v nedeľných oznamoch. 

Staršovstvo zboru 

 



PRAVIDELNÉ STRETNUTIA 

MODLITEBNÉ STRETNUTIA V NEDEĽU 

Modlitebné stretnutie sa v júni uskutoční v nedeľu 12.6. a 19.6. o 9:00 hod. v zelenej miestnosti na 2. 

poschodí. Srdečne pozývame všetky generácie. 

MODLITBY ZA UKRAJINU 

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

Ukrajinu a za súčasnú situáciu. 

PREDŠKOLÁCI (3 – 6-ročné deti) 

Stretnutia predškolákov – besiedka je NAŽIVO každú nedeľu o 10:00 hod. na Cukrovej. Školský rok 

ukončíme v nedeľu 19.6., keďže 26.6. budeme mať spoločné bohoslužby v Narnii, počas ktorých 

samostatné stretnutie detí nebude. Pozývame všetky deti vo veku od 3 do 6 rokov.  

KONTAKT: Zuzana Banová, 0908 733 188 

NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY PRE ŠKOLÁKOV 

Pravidelné stretnutia detí vo veku od 6 do 11 rokov – Nedeľné bohoslužby pre školákov sa v júni 

uskutočnia v nedeľu 12. a 19.6. so začiatkom o 10:00 hod.  

V nedeľu 5. júna budú deti spolu s rodičmi na bohoslužbách s Večerou Pánovou.  

V nedeľu 26. júna budú spoločné bohoslužby v Narnii. 

KONTAKT: Jana Lehotská, jani.lehotska@gmail.com, 0907 715 911 

KVAPÔČKY A MRÁČIKY  

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

• v nedeľu 5.6. o 17:00 hod máme koncert na Cukrovej 4 - všetkých srdečne pozývame! 

• v sobotu 11.6. nácvik nie je 

• v sobotu 18.6. sa spolu vydáme na koncoročný výlet, ktorým uzavrieme uplynulý školský rok 

Ak by mal niekto záujem prihlásiť svoje dieťa od budúceho roka na Kvapôčky/Mráčiky, veľmi sa potešíme 

a treba sa nám ozvať na adresu qteam@gmail.com 

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 

Stretneme sa v utorok 14.6. o 18:00 hod. pri spoločnom štúdiu textu Rimanom 2: 1-16. Ak máte záujem 

pripojiť sa, obráťte sa na Drahomíru Ferenčíkovú, 0907 048 095. 

NEDEĽNÉ DUCHOVNÉ STÍŠENIA V BETÁNII BRATISLAVA n.o. na Partizánskej 6  

5.6.               Petr Kučera 

12.6.              Jana Camara 

19.6.                 Ján André 

26.6.                 Viera a Peter Komrskovci 

Ak má niekto záujem zapojiť sa do tejto dobrovoľníckej služby, bude vítaný! Ďakujeme.  

KONTAKT: Božena Číčelová, 0903 916 867, 02 5296 3940      

INTEGROVANÉ BOHOSLUŽBY V BETÁNII SENEC, Štefánikova 74, Senec 

Integrované bohoslužby v Seneckej kaplnke budú v nedeľu 5. júna o 18:00 hod. v priestoroch Betánie 

Senec. Ďalšie stretnutie bude až po letných prázdninách. 

KONTAKT: Lenka Borošová, 0905 569 452 

 

PRIPRAVUJEME 

X-LÓGIA HĽADANIA VÝŠIN 

Pozývame na víkendový pobyt, ktorý je naplánovaný v termíne 9. - 11. septembra 2022 a je situovaný do 

prostredia liptovských Západných Tatier. Základným táborom i miestom spoločného stretnutia bude 

hotel "Spojár", nachádzajúci sa v ústí Žiarskej doliny. 

Verím, že dostatočnou motiváciou pre Vašu hojnú účasť bude pobyt v prekrásnom prostredí, 

vysokohorská turistika, prechádzky prírodou, ako aj spoločný bohatý program, ktorý pre Vás 

pripravujeme. Zažijeme spolu zopár pekných spoločensko-športových zážitkov, ktoré by nás, ako aj z 

názvu hotela vyplýva, mali spájať... 

Radi privítame aj mladšiu generáciu, rodiny s deťmi, vašich známych a priateľov...  

Podrobný program, ako aj prihlasovací formulár nájdete pod nižšie uvedenými link-ami: 
https://www.cbba.sk/svk/aktivity/turistika/323-x-logia-hladania-vysin-26-rohace 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-YFai9CwCnwBREe5QhfkinReBqc40Dxx-
5iYeRGHmMU/edit#gid=1273808054 
Všetkých vás srdečne pozýva Martin Ďuriška, 0914 774 687 

 

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  

https://www.cbba.sk/svk/aktivity/turistika/323-x-logia-hladania-vysin-26-rohace
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-YFai9CwCnwBREe5QhfkinReBqc40Dxx-5iYeRGHmMU/edit#gid=1273808054
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-YFai9CwCnwBREe5QhfkinReBqc40Dxx-5iYeRGHmMU/edit#gid=1273808054
http://www.cbba.sk/
http://www.facebook.com/cbcukrovaba/
mailto:petr.kucera@cbba.sk
mailto:cbba@cbba.sk
mailto:starsovstvo@cbba.sk

