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Vážení a milí členové sboru a přátelé sboru na Cukrové!  

Přeji Vám všem krásný a požehnaný advent!  

Tato věta by možná bohatě stačila, ale přece jen to chce trochu rozvést, když píšu úvodník. Adventní 

období bylo v církvi obdobím půstu. Dnes je časem vánočních trhů, dárků, punčů, svařáků. Ale 

opravdu, advent byl dlouhý podobně jako velikonoční - čtyřicet dní bez neděl. Poslední léta se i já  

k jakémusi „malému“ půstu přikláním. Znovu obnovit některé zaprášené návyky. Inu, obnova, úklid, 

však to známe z podzimní série homilií. Ale zpět k myšlenkovému obsahu adventu.  

Advent je čas „oprášení“ zásadního křesťanského příběhu Boha, který přichází na tuto zem v malém 

obyčejném dítěti. A je to navíc doba, kdy si znovu v hlavě „opráším“ víru, že Kristus znovu přijde. 

Možná, že ho už zítra spatřím tváří v tvář. Při té představě trochu mrazí v zádech. Jsem připraven? 

Ten otazník patří k adventu. V letošním předvánočním čase nás má provázet právě tato myšlenka 

„Uvidieť tvár Krista“. Kristus přišel na tuto zem a já toužím spatřit jeho tvář. Aspoň zahlédnout. 

Zahlédnout ji, aby provázela moje nejen sváteční dny. Podobně jako jeho tvář doprovázela pastýře, 

mudrce, Marii s Josefem, Annu a Simeona.  

Třeba zažijete něco podobného jako já. Potkal jsem nedávno muže bez domova. Stál naproti kostela  

u Ondrejského cintorína (Chrám Povýšení vznešeného a životodárného kříže). Usmáli jsme se na sebe. 

Podali jsme si ruce. On začal mluvit: „Aké je to pekné, čo v tom kostole zpievajú: „Hospodine, 

pomiluj“, to potrebujeme.“ Potom mi ze široka vyprávěl o Kristově příběhu a o tom, že potřebujeme 

Ducha Svatého. Spěchal jsem. Museli jsme se rozloučit. Nechtěl po mě ani centík. Zářil. A já procházel 

ulicemi k modlitebně na skupinku a byl jako ve snu. Kdo to byl? Anděl? Bylo to krásné. Můj život se 

prosvětlil. Zahlédl jsem odlesk tváře Krista.   

Krásný adventní setkání s  tváří Krista, přátelé milí!  

Petr Kučera  

 

NEDEĽNÉ A SVIATOČNÉ BOHOSLUŽBY  
 

Na bohoslužbách sa stretávame naživo, zároveň ich streamujeme na www.facebook.com/cbcukrovaba/ 
Videozáznamy nájdete aj na youtube kanáli – Cirkev bratská Bratislava  
 

Nedeľa 4.12. 
o 10:00 hod. 

2. advent. Spoznaj Krista v tvári blížneho.  
Bohoslužby s Večerou Pánovou Juraj Kohút 

Nedeľa 11.12. 
o 10:00 hod. 3. advent. Privítaj Krista v tvári nepriateľa Jozef Ban 

Nedeľa 18.12. 
o 10:00 hod. 4. advent. Stretni Krista v tvári núdzneho Petr Kučera 

Sobota 24.12. 
o 15:00 hod. 

Štedrý večer.  
Bohoslužby spoločne so zborom Kaplnka 

Petr Kučera  
a Daniel Pastirčák 

Nedeľa 25.12. 
o 10:00 hod. 

1. sviatok vianočný: Vidieť Krista v tvári dieťaťa  
Bohoslužby s Večerou Pánovou Petr Kučera 

Nedeľa 1.1.2023 
o 10:00 hod. 

Nový rok. 
Bohoslužby s Večerou Pánovou Petr Kučera 



PRAVIDELNÉ STRETNUTIA 

MODLITEBNÉ STRETNUTIA V NEDEĽU 

Modlitebné stretnutia sú v nedeľu o 9:00 hod. v zelenej miestnosti na 2. poschodí.  

Srdečne pozývame všetky generácie. 

Nedeľa 4.12. NEBUDE 

Nedeľa 11.12. Modlitby s Tomášom Komrskom 

Nedeľa 18.12. Modlitby s Petrom Kučerom 

Nedeľa 25.12. NEBUDE 

 

 

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 spoznávajú Pána Boha  

a oslavujú ho veku primeraným spôsobom. V decembri budú stretnutia v nedeľu 11.12. a 18.12. 

Tešíme sa na Vás! 

KONTAKT: Sláva Markušová, 0907 867 319 

 

ŠKOLÁCI (1. – 4. trieda ZŠ) 

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

konať každú decembrovú nedeľu okrem poslednej. V nedeľu 25. decembra  stretnutie nebude. 

Stretávame sa na na 2. poschodí o 10.00 hod. Srdečne pozývame všetky deti, aj tie, ktoré medzi nás 

doteraz nechodili.   

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

 

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

Pravidelné 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. 

Aktivity v decembri 2022: 

Piatok 2.12. o 17:00 Do:RAST na Cukrovej 

Piatok 9.12. o 17:00 V rámci Do:RASTu pôjdeme do Betánie na Partizánskej. Chceme starkým  

zaspievať a byť s nimi: urobiť si spolu večeru, hrať sa hry, rozprávať sa. 

Piatok 16.12. o 17:00 Balíčková. Chceme si vzájomne dať darčeky, i keď ten najväčší dar nie je 

zabalený v taškách, krabiciach 😊  

Sobota 17.12. o 9:00 Tradičné koledovanie spolu s Kvapôčkami. Chceme ísť potešiť osamelých ľudí,  

zaspievať, zavinšovať, porozprávať sa. Pôjdeme do zariadení (napr. Betánia, 

útulky pre bezdomovcov), ale aj do domácností. Koledovanie bude trvať od 9:00 

do cca. 13:00. Kto by sa chcel pridať, nech sa prihlási u Pala Boroša. 

Nedeľa 18.12. o 10:00 Chceme spievať na bohoslužbách na Cukrovej. 

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

Stretávame sa na nácvikoch v sobotu od 9:00 do 11:00 hod. Posledný nácvik tohto roka budeme mať 

v sobotu 10.12.  

• V nedeľu 11.12. budeme spievať na adventných bohoslužbách na Cukrovej.  

• V sobotu 17.12. budeme spolu s našimi priateľmi koledovať seniorom z nášho zboru a okolia.  

KONTAKT: qteam@kvapocky.sk 

 

STRETNUTIA MLÁDEŽE (15+) 

Stretnutia mladých sú každú stredu o 16:30 hod. Posledné stretnutie v tomto roku bude 21.12. 

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 decembri nebudú. 

 

PONDELKOVÉ SPIEVANIE 

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

spievanie 5.12. a 12.12.  o 18:30 hod. Vítaný je každý bez ohľadu na vek!  

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

 

BIBLICKÁ HODINA PRE ŽENY 

Stretnutie žien pri štúdiu Biblie v decembri nebude. Posledné stretnutie v tomto roku bolo 29.11. 

KONTAKT: Drahomíra Ferenčíková, 0907 048 095. 

 

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

Nedeľa 4.12. Kamila Zajíčková 

Nedeľa 11.12. Slávka Timčáková 

Sobota 17.12. Koledovanie Kvapôčiek a dorastu 

Nedeľa 18.12. Jana Camara 

Štvrtok 29.12. Vianočný koncert Slávka a Ján Timčákovci 

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

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

 

 

mailto:qteam@kvapocky.sk
mailto:petr.kucera@cbba.sk
mailto:uhlik.j@gmail.com
mailto:dagmar.danelova@gmail.com


INTEGROVANÉ BOHOSLUŽBY V BETÁNII SENEC, Štefánikova 74, Senec 

Integrované bohoslužby v Seneckej kaplnke budú v nedeľu 18. decembra o 18:00 hod. 

Tešíme sa na Vás. 

KONTAKT: Lenka Borošová, 0905 569 452 

 

 

MIMORIADNE STRETNUTIA 

 

ADVENTNÉ POPOLUDNIE 

Srdečne vás pozývame na adventné popoludnie, ktore sa bude konat v nedeľu 11. 12. 2022. o 15:30 

hod. na Cukrovej. 

Chceme budovať naše vzťahy aj v tento adventný čas. V sviatočnej atmosfére zaspievame koledy, 

pripomenieme si vianočný príbeh a spolu s deťmi vyrobíme nejaké vianočné ozdoby a zahráme sa 

spoločenské hry.  

Tešíme sa na vás, na spoločne strávený čas pri čaji a medovníku.  

KONTAKT: Sláva Markušová, slavamarkus@gmail.com, 0907 867 319. 

 

 

VEČERA PRE ĽUDÍ BEZ DOMOVA 

Spoločne so zborom Kaplnka pripravujeme „večeru“ pre ľudí bez domova. Jedlo pripravíme v našej 

kuchyni. Stretnutie sa uskutoční v stredu 14.12. o 11:00 hod. v A4. Ak by sa chcel niekto pripojiť, 

ohláste sa u kazateľa Petra Kučeru.  

 

 

SILVESTER – POSEDENIE NA CUKROVEJ 

V sobotu 31.12. pozývame o 17:00 hod. na posedenie okolo stola, obzretie sa za rokom v zbore 

i v našich životoch. Bude kapustnica, spoločenstvo a aj niečo veselé... 

 

 

BOHOSLUŽBY ZBORU KAPLNKA NA CUKROVEJ 

Od nedele 25.12. privítame v našich priestoroch našich priateľov, sestry i bratov zo Zboru Kaplnka, 

ktorí budú mávať u nás v zimnom období nedeľné bohoslužby o 17:00 hod. 

 

 

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 
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PONUKY 

VÝROBKY Z BETÁNIE SENEC 

V nedeľu 4.12. po bohoslužbách nás klienti a zamestnanci Betánie Senec srdečne pozývajú  na nákup 

vianočných ozdôb a drobných darčekov ako aj na občerstvenie, ktoré pre nás pripravia.  

Veríme, že oceníte snahu klientov ako aj zamestnancov pripraviť pekné výrobky a kúsok ich práce si 

nájde miesto aj vo vašich domovoch. 

Betánia Senec n.o. sa teší na stretnutie! 

 

 

KNIHY z PORTA LIBRI 

V nedeľu18.12. po bohoslužbách nám Janka Hlatká ponúkne na predaj knihy zo širokej ponuky 

vydavateľstva Porta libri. Pozývame!  

 

 

KNIHY RASTISLAVA BETINU 

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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