
                                                                  NOVEMBER 2022 
 
 

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 6.11. 
Obnova spoločenstva 5. Príbehy, ktoré uzdravujú svet. 
Bohoslužby s Večerou Pánovou Leslie Leyland Fields 

Nedeľa 13.11. Obnova spoločenstva 6. Obnova poslania a záväzkov. Petr Kučera 

Nedeľa 20.11. Obnova spoločenstva 7. Nechať sa obnoviť. David Novák 

Nedeľa 27.11. 
1.adventná nedeľa 
Bohoslužby s Narniou. Petr Kučera 

 

 

PRAVIDELNÉ STRETNUTIA 

MODLITEBNÉ STRETNUTIA V NEDEĽU 

Modlitebné stretnutia budú každú v nedeľu o 9:00 hod. okrem 6.11. (prvá nedeľa v mesiaci) v zelenej 

miestnosti na 2. poschodí. Srdečne pozývame všetky generácie. 

Nedeľa 6.11. NEBUDE 

Nedeľa 13.11. Modlitby s Tomášom Komrskom 

Nedeľa 20.11. Modlitby s Davidom Novákom 

Nedeľa 27.11. Modlitby s Petrom Kučerom 

 

 

PREDŠKOLÁCI (3 – 6-ročné deti) 

Deti predškolského veku sa v nedeľu počas bohoslužieb (okrem prvej nedele v mesiaci) stretávajú 

o 10:00 hod. na 2. poschodí, kde spolu prostredníctvom Biblických príbehov spoznavaju Pána Boha  

a oslavujú ho veku primeraným spôsobom.  

Mimoriadne bude predškolská besiedka aj v prvú novembrovú nedeľu 6.11.2022.  

Po skončení pozývame rodiny aj na spoločný zborový obed. 

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 nedele v mesiaci. Stretávame sa na na 2. poschodí o 10:00 hod.  

V nedeľu 6.11. budú deti spolu s rodičmi na bohoslužbách s Večerou Pánovou.  

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

 

mailto:jani.lehotska@gmail.com


KVAPÔČKY A MRÁČIKY  

Nácviky budeme mať v novembri už stabilne každé sobotné doobedie od 9:00 do 11:00 hod. 

• V nedeľu 27.11. sa na adventných bohoslužbách pridáme k deťom z Narnie a zaspievame 

spolu vianočné piesne. 

• Pred Vianocami plánujeme po dvoch covidových rokoch konečne opäť koledovať seniorom zo 

zboru a okolia, veľmi sa na to tešíme! 

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

 

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

Stretávania dorasťákov sú 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 :-) 

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

 

STRETNUTIA MLÁDEŽE (15+) 

Stretnutia mladých sú každú stredu o 16:30 hod.  

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

 

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 

V nedeľu večer o 19:00 hod. sú pravidelné stretnutia na zoome. Link na zoomové stretnutie nájdete 

na našom zborovom facebooku. 

V nedeľu 6.11. stretnutie mimoriadne NEBUDE (keďže bud e popoludňajšie zborové stretnutie).   

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. Zmyslom stretnutí je spievať a učiť sa menej známe i neznáme piesne, aby 

sme potom mohli podporiť spoločný spev na bohoslužbách. V tomto predadventnom 

a predvianočnom čase sa sústredíme na adventné a vianočné piesne. Ak nás bude dostatočný počet, 

môžeme nacvičiť aj nejakú zborovú pieseň.  

Vítaný je každý bez ohľadu na vek! 

KONTAKT: Dagmar Danelová, 0903 967 411, dagmar.danelova@gmail.com 
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BIBLICKÁ HODINA PRE ŽENY 

Stretnutie žien pri štúdiu Biblie bude v utorok 8.11.2022 o 18.00 hod. Podkladom pre naše 

premýšľanie bude text z listu Rimanom 4:1-12. 

KONTAKT: Drahomíra Ferenčíková, 0907 048 095. 

 

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

Nedeľa 6.11. Ivan Valenta 

Nedeľa 13.11. Róbert Bezák 

Nedeľa 20.11. Milada a Jan Komrskovci 

Nedeľa 27.11. Róbert Bezák 

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 6. novembra o 18:00 hod. 

Tešíme sa na Vás. 

KONTAKT: Lenka Borošová, 0905 569 452 

 

MIMORIADNE STRETNUTIA 

ZBOROVÁ NEDEĽA - POZÝVAME 

V nedeľu 6.11. pozývame všetkých členov a priateľov nášho zboru stráviť spoločne čas - na 

bohoslužbách, pri spoločnom obede a popoludňajšom programe, ktorý bude najmä diskusiou. Počas 

popoludnia bude pripravený samostatný program pre deti.  

Bližšie informácie a možnosť prihlásiť sa nájdete tu https://forms.gle/zJnrQ62cPPoWBSoe9 alebo sa 

môžete informovať v kancelárii zboru (kontakt v tiráži).  

Ste však srdečne vítaní aj bez prihlásenia.  

Staršovstvo zboru 

 

SPOLOČNÁ KONFERENCIA CB – PROSÍME O SPOLUPRÁCU 

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

časti cirkvi bratskej. Budeme vďační, ak nám pomôžete – s ubytovaním, s koláčikmi, pri organizácii či 

v kuchyni. S konkrétnymi potrebami sa na vás obrátime mailom. Vopred ďakujeme! 

 

X-LÓGIA HĽADANIA VÝŠIN 
Už teraz vám dávame do pozornosti ďalšie pokračovanie X-lógie hľadania výšin.  

V termíne 16. - 18.6.2023 vás pozývame do Národného parku Muránska planina na už 27. stretnutie v 

prírode. Viac sa dozviete tu: https://cbba.sk/svk/aktivity/turistika/369-x-logia-hladania-vysin-27-

muranska-planina 

 

https://forms.gle/zJnrQ62cPPoWBSoe9


PONUKY 

VÝROBKY Z BETÁNIE SENEC 

Milí priatelia,  

klienti a zamestnanci Betánie Senec Vás srdečne pozývajú  na nákup adventných svietnikov – 

ponúkneme Vám ich už v nedeľu 20.11.2022. 

Vianočné ozdoby, drobné darčeky ako aj občerstvenie pre Vás  pripravíme a ponúkneme neskôr – a to 

v nedeľu  4.12.2022. 

Veríme, že oceníte  snahu našich klientov ako aj zamestnancov pripraviť pekné výrobky a kúsok našej 

práce si nájde miesto aj vo Vašich domovoch. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami! 

Betánia Senec n.o 

KNIHY z PORTA LIBRI 

V nedeľu 27.11. po bohoslužbách nám Janka Hlatká ponúkne na predaj knihy zo širokej ponuky 

vydavateľstva Porta libri. Pozývame!  

KNIHY BETINA 

V kancelárii zboru máme k dispozícii novú knihu Rastislava Betinu – čítanie na každý deň na základe 

evanjelia Lukáša. Tiež máme k dispozícii čítanie na každý deň na základe knihy Genezis. Obidve v cene 

10 eur. Ponúkneme vám ich niektorú nedeľu, ale ak máte záujem, môžete sa priamo obrátiť na 

kanceláriu zboru – cbba@cbba.sk, 0915 756 270 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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