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Na staršovstvu jsme přemýšleli nad podzimními homiliemi. Nabízelo se několik témat. Jasně mezi 

námi zarezonovala myšlenka obnovy společenství. Na homiletické skupině potom vznikla nová série 

kázání - homilií - k tomuto tématu. Témata byla vybrána s vědomím, že obnova společenství se 

neobejde bez vnitřní obnovy každého člena, proto se budou dotýkat jak církve a sboru, tak osobně 

každého z nás.   

Ústřední ideu obnovy společenství otevře Jozef Ban, kterému toto téma velmi leží na srdci. Potom se 

zastavíme u klíčové myšlenky: obnova touhy, kterou s námi bude sdílet Kristína Uhlíková. Když se má 

jednat o duchovní obnovu, nelze opomenout obnovu modlitebního života a čtení Písma, což nám 

připomene Daniel Pastirčak a moje maličkost. Obnova společenství se neobejde bez obnovy vztahů. 

Jsem rád, že toto citlivé téma s námi probere vzácná hostka Leslie Leyland Fields, vyníkající kazatelka 

a spisovatelka z Aljašky. K obnově patří i nové přijmutí cíle našich životů, což je námět na 

předposlední kázání nazvané obnova poslání a závazků. A na závěr přichází to nejklíčovější – nechat 

se obnovit. Toto téma poslední neděle církevního roku s námi probere David Novák, předseda české 

části Církve bratrské.   

Kdysi v době mého „učitelování“ jsem zval své žáky na jakousi akci, popravdě, už nevím na jakou. Ale 

odezva byla slabá. Velmi slabá. Jeden z žáků v zadní lavici do trapného ticha pronesl: „Musíte v nás 

probudit touhu.“ Každý z nás víme, že právě toto vnitřní roztoužení se po dobrých věcech a po Bohu 

samotném je nejdůležitější i nejtěžší. Ne nadarmo zoufalý Jeremiáš prosí Boha slovy: Priveď nás opäť 

k sebe, Hospodin, a my sa vrátime. (Náreky 5:21) Jinými slovy: Sami to nedáme. 

Petr Kučera 

 

 
NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY  
o 10:00 hod. 
 
Na bohoslužbách sa stretávame naživo, zároveň ich streamujeme na www.facebook.com/cbcukrovaba/ 
Videozáznamy nájdete aj na youtube kanáli – Cirkev bratská Bratislava  

 

Nedeľa 2.10. 
Poďakovanie za prácu 
Bohoslužby s Večerou Pánovou Petr Kučera 

Nedeľa 9.10. Obnova spoločenstva Jozef Ban 

Nedeľa 16.10. Obnova túžby Kristína Uhlíková 

Nedeľa 23.10. Obnova modlitieb a viery v Boha Petr Kučera 

Nedeľa 30.10. Obnova lásky k Písmu Daniel Pastirčák 

 

 

 



PRAVIDELNÉ STRETNUTIA 

MODLITEBNÉ STRETNUTIA V NEDEĽU 

Modlitebné stretnutia budú každú v nedeľu o 9:00 hod. okrem 2.10. (prvá nedeľa v mesiaci) v zelenej 

miestnosti na 2. poschodí. Srdečne pozývame všetky generácie. 

 

PREDŠKOLÁCI (3 – 6-ročné deti) 

V nedeľu 2. 10. 2022 začína predškolská besiedka pre deti od 3- 6 rokov. 

Predškolská besiedka chce byť miestom, kde chceme deťom na ich úrovni priblížiť Pána Boha cez 

biblické príbehy, piesne, hry a ručné práce. 

Budeme sa stretávať v nedeľu o 10:00 h. na 2. poschodí. 

Tešíme sa na Vás! 

KONTAKT: Slava Markušová, 0907 867 319 

 

ŠKOLÁCI 

Pravidelné stretnutia detí vo veku od 6 do 11 rokov – Nedeľné bohoslužby pre školákov budú 

v októbri každú nedeľu okrem prvej (2.10.) a poslednej nedele (30.10.). Stretávame sa na na 2. 

poschodí o 10:00 hod.  

V nedeľu 2. októbra budú deti spolu s rodičmi na bohoslužbách s Večerou Pánovou.  

V nedeľu 30. októbra stretnutie nebude kvôli jesenným prázdninám. 

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

 

KVAPÔČKY A MRÁČIKY  

Školský rok začneme celodenným výletom v sobotu 8.10. 

• V termíne 13.-16.10. vyrazíme na jesenné sústredenie do Častej, kde sa rozospievame, 

zahráme a porozprávame.  

• V nedeľu 23.10. by sme rodičov Kvapôčiek a Mráčikov radi pozvali na rodičovské stretnutie, na 

ktorom predstavíme naše plány do začínajúceho školského roka. 

• Stále medzi seba prijímame nové deti, stačí sa ozvať na mailovú adresu qteam@kvapocky.sk. 

 

STRETNUTIA DO:RASTU (5. – 8. trieda ZŠ) 

Po prázdninovej prestávke pokračujeme v stretávaní dorasťákov každý piatok o 17:00 hod. na 

Cukrovej na 1.posch. Pri piesňach, zdieľaniach, diskusiách, hrách chceme hľadať odpovede na témy, 

ktoré nás zaujímajú tak, aby dorasťáci svoj život viac zakoreňovali v Kristovi. A samozrejme nesmie 

chýbať ani občerstvenie :-)  

Vítaní sú všetci, ktorí chcú zdieľať v piatok s takouto partiou čas a seba :-) 

Ak nás neuvidíte v nedeľu 2.10. na bohoslužbách, je to preto, že sme na víkendovke v Častej.  

Stretávania začíname takto každý rok. 

KONTAKT: Pavel Boroš: pavelboros.home@gmail.com, 0918 386 362 

 

STRETNUTIA MLÁDEŽE (15+) 
Stretnutia začínajú v októbri, bližšie informácie poskytneme v oznamoch, na webovej stránke zboru  

a  v e-mailoch z kancelárie zboru.  

Aktuálne informácie poskytne Petr Kučera: petr.kucera@cbba.sk, 0944 046 306 
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N+1 BIBLICKÉ SKUPINY  

PRE VYSOKOŠKOLÁKOV A MLADÝCH PROFESIONÁLOV (VRÁTANE RODIČOV) 
Skupiny sa stretávajú každý pondelok (prípadne štvrtok) o 19:00 hod. na vopred dohodnutých 

miestach. Na jeseň a v zime spolu budú skupiny preberať 1. list Korinťanom. Posledný pondelok v 

mesiaci majú skupiny spoločné stretnutie na rôzne témy. Do skupín sa môžete pridať aj počas roka. 

Pre viac info napíšte Jakubovi Uhlíkovi na uhlik.j@gmail.com 

 

NEDEĽNÉ VEČERY NA ZOOMe 

Od nedele 9.10. obnovujeme pravidelné večerné stretnutia na zoome. Link na zoomové stretnutie 

ako aj čas stretnutia uvedieme na našom zborovom facebooku ako aj v e-mailoch z kancelárie zboru.   

Aktuálne informácie poskytne Petr Kučera: petr.kucera@cbba.sk, 0944 046 306 

 

PONDELKOVÉ SPIEVANIE 

Srdečne pozývame všetkých, ktorí majú záujem o duchovné piesne a spev na pravidelné pondelkové 

spievanie o 18:30 hod. Obsahom stretnutí je spievanie – známych i menej známych piesní i učenie sa 

nových piesní, ktoré potom môžeme spievať na nedeľných bohoslužbách.  

Začneme v pondelok 10.10.  (V pondelok 31.10. spievanie nebude.) 

KONTAKT: Dagmar Danelová, 0903 967 411, dagmar.danelova@gmail.com 

 

BIBLICKÁ HODINA PRE ŽENY 

Pri spoločnom štúdiu Biblie sa stretneme v utorok 11.10. o 18:00 hod..  

Ak máte záujem pripojiť sa, obráťte sa na Drahomíru Ferenčíkovú, 0907 048 095. 

 

 

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

Nedeľa 2.10. Petr Kučera 

Nedeľa 9.10. Kamila Zajíčková 

Nedeľa 16.10. Ján André 

Nedeľa 23.10. Milena a Jozef Uhlíkovci 

Nedeľa 30.10. 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 2. októbra, mimoriadne o 15:00 hod. 

Tešíme sa na Vás. 

KONTAKT: Lenka Borošová, 0905 569 452 
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MIMORIADNE STRETNUTIA 

BRIGÁDY V NARNII 

V sobotu 8.10. a 22.10. sa v našej cirkevnej základnej škole Narnia na Beňadickej 38 uskutočnia 

brigády na zveľaďovaní areálu školy. Vždy v čase od 8:00 do 14:00 hod. Ak chcete pomôcť a zároveň sa 

pri práci stretnúť s rodičmi či pracovníkmi školy, ste vítaní. Brigády organizuje OZ Brána do Narnie. 

Prihlásiť sa môžete TU, aby vás organizátori mohli v  prípade nutnosti kontaktovať. Ak si môžete 

zobrať pracovné náradie alebo môžete doniesť niečo pod zub, organizátori i brigádnici sa určite 

potešia.   

 

JESENNÉ STRETNUTIE SENIOROV 

Pozývame všetkých seniorov na jesenné  stretnutie s kazateľom vo štvrtok 13.10.2022 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 hod. 

Tešíme sa na vás!  

Petr Kučera a Zuzana Banová 

 

ZBOROVÁ NEDEĽA 

V nedeľu 6.11. pozývame všetkých na nedeľné bohoslužby, spoločný obed a popoludňajšie 

rozhovory. Bližšie informácie poskytneme v priebehu októbra, ale budeme radi, keď si už teraz tento 

termín zarezervujete. 

Staršovstvo zboru 

 

SPOLOČNÁ KONFERENCIA CB 

V sobotu 19.11. sa v našom zbore uskutoční Spoločná konferencia – konferencia českej aj slovenskej 

časti cirkvi bratskej. Uvítame vašu pomoc – pri organizácii, v kuchyni, s koláčmi alebo s ubytovaním. 

Bližšie informácie poskytneme neskôr. 

 

 

 

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUcSZLEZMBdyDP0H4M_EfK6jpppMaYYdH267lgZEJFrB7aSw/viewform
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