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V júnových Novinkách z Kaplnky nájdete pár úvodných riadkov, pozvanie na výlet spojený
s archeologickou prednáškou, a aj na piknik, správu o pomoci Ukrajine, o možnosti pripojiť sa na
návštevu divadelného predstavenia, termíny a rozšírené pozvania na letné pobyty a duchovné
cvičenia, oznam o pripravovanej jesennej skupine na prípravu na krst a vstup do Kaplnky... a iné.
Príjemné čítanie!

PÁR SLOV NA ÚVOD
Myslím, že nie som jediná, kto si v posledných obdobiach prinajmenšom raz za deň sťažka
vzdychne: „Svet sa zbláznil. Svet je hore nohami. Čo nás čaká?! “ A sú občas dni, keď sa dá od rána
do večera vzdychať. Pandémia, neďaleká vojna, ktorej sme

nepriamou súčasťou, americké

strieľačky na školách jedna za druhou, priveľa politikov sa predháňa v hlúposti, populizme,
krátkozrakosti. Čakajú nás – snáď iba – ekonomicky neveselé časy. V Matúšovom evanjeliu (6:34)
sa píše: „Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť
vlastného trápenia.“ Dovolím si trocha irónie. Ok, o zajtrajšok si starosti nerobím, ale čo dnešok, čo
pozajtrajšok? Alebo aj: v dnešný deň mám dosť trápenia, zajtra ráno začne deň, ktorý sa hneď
zaránky stane mojím dneškom, tak zas budem mať starosti. No ale dosť slov o nepohode, každý si
nesie svoj batôžtek a spolu nesieme batôžky spoločné, rôzneho druhu sú.
Mysliac na svet obrátený hlavou dolu, som do

júnových Noviniek z Kaplnky vybrala pár

reprodukcií diel Georga Baselitza. Narodil sa tesne pred druhou svetovou vojnou. Po nej sa ocitol
v nedemokratickej, totalitnej Nemeckej demokratickej republike. Začal študovať, ale vyhodili ho –
pre názory, oficiálne pre „sociálno-politickú nezrelosť“. Doštudoval po emigrácii v Západnom
Berlíne, dnes žije v Rakúsku. Je všeobecne uznávaným umelcom, získal kopu všelijakých cien,
vystavoval po celom svete. Preslávil sa najmä svojimi zvláštnymi obrazmi naruby, maľbami, na
ktorých sú ľudia a veci dolu hlavou. Veľmi sa hodia k dnešnej dobe, hoci vznikali dávnejšie.
Poloha naopak môže byť niekedy aj zdraviu prospešná. Napríklad pri reverzných jógových asánach,
stojkách či sviečkach. Tie sú nespochybniteľne pre telo blahodarné. Alebo ak si oblečiete niečo
naruby. Keď som bola malá, verili sme, že ak si niekto dá na seba kus šatstva lícnou stranou

dovnútra a celý deň ho na to nik neupozorní, bude mať šťastie. Ani za svet by sme nikomu
nepovedali, že nedával pozor pri obliekaní – jedine ak... sme sa chceli pomstiť. Navyše, sú jedinci,
čo si dole hlavou vyslovene oddýchnu, mám na mysli povedzme netopiere. Zavesia sa naopak kdesi
v jaskyni a všetko je im šuma-fuk. A keď sa perie v práčke tričko s potlačou, tiež je lepšie, keď je
naruby, vtedy obrázok dlhšie vydrží.
O čom vlastne bolo predchádzajúcich pár riadkov? Asi o tom, že tento svet je zložitý. Iný však
v súčasnej chvíli k dispozícii nemáme. Držme si palce.
Zuzana Mojžišová

Georg Baselitz Dievčatá z Olmo

VÝLET
V nedeľu 5. 6. 2022 sa uskutôční výlet na hrad Devín spojený s archeologickou prednáškou
venovanou dejinám hradu i bádania na lokalite. Stretnutie bude o 14:00 pred hlavným vstupom do
areálu hradu.
Peter Grznár
PIKNIK
Na 1. mája sme si namiesto dávneho sprievodu spravili 1. pokovidový piknik na dvore školy. Nebolo

nás nejako extrémne veľa, asi tak do 20, ale bolo extrémne príjemné sa po dlhom čase vidieť zočivoči. Takmer každý si priniesol aj niečo na zahryznutie, naše vychýrené kuchárky Evka, Jarka a
Mirka aj viac … a samé mňamky! Deti, žiaľ, neprišli, mnohé choreli, tak miesto športov, kreslenia na
chodník a iných prevažne detských radovánok sme ochutnávali, mlsali, a hlavne diskutovali. Po
dvojročnom pôste (v diskutovaní zoči-voči – smajlík ) to bol balzam na dušu.
Tak si zopakujme:
V nedeľu 26. 6. po bohoslužbe vás pozývame na piknik na dvore školy.
Prineste si niečo na zahryznutie a vypitie (tak akurát pre seba a máličko na ponúknutie druhým – ale
aby sa to dalo v prípade prebytku zobrať zase domov), prineste seba a svojich rodinných príslušníkov
a dobrú náladu.
Ak by ste chceli prispieť do programu nejakým športom, nejakou aktivitou, prosím, píšte na
alica.rosova@gmail.com. Ak by ste chceli prispieť nápadom, zlepšením, aby sa – napríklad – ďalší
(septembrový) piknik konal niekde inde, prosím píšte tamtiež.
Kebyže počasie alebo iná vyššia moc zaúraduje, preverte si, prosím, či piknik bude v oznamoch
Kaplnky, na webe alebo FB Kaplnky.
Tešíme sa na vás.
Alica Rosová

Georg Baselitz: Motív

UKRAJINA
Koniec vojny na Ukrajine nie je na dohľad. Rozbité životy mnohých ľudí sa stále nedávajú
dohromady. Suché čísla štatistík dokumentujúcich pohyb dvoma smermi na hraničných prechodoch
môžu niečo vypovedať o stlmenej vlne nových príchodov a zároveň o návratoch tých, ktorých túžba
po domove a najbližších je silnejšia než strach a než naliehavé odporúčania nevracať sa na územie
vlasti.
Za každým číslom je osud (blikla mi spomienka na ruskú literatúru, Michaila Šolochova a zároveň
film Osud človeka, príbeh z Veľkej vlasteneckej vojny – snáď nie sú zabudnuté v ruských
dušiach....). O tých ukrajinských sa dá dozvedieť na sociálnych sieťach, v médiách, ale najsilnejšie
sú osobné stretnutia.
Viacerí z Kaplnky pomáhame rodine rusky hovoriacich starých rodičov, ktorí prišli z Ukrajiny na
Slovensko 8. marca so svojím vnukom a prostredníctvom ľudí z Ligy za ľudské práva sa im podarilo
získať ubytovanie v Bratislave. Rodina, ktorá pochádza z Luhanska, je na úteku už vlastne deviaty
rok. Prežili ťažkých osem rokov v centrálnej Ukrajine v jednoduchej ubytovni s ďalšími rodinami.
Garsónka s kuchynským kútom a samostatnou kúpeľňou, ktorú obývajú v Bratislave, im pripadá
takmer ako zázrak. Sú veľmi vďační za pomoc, ktorú dostávali od začiatku pri vybavovaní
dočasného útočiska, poručníctva, lekárov, jazykových kurzov a aj za príspevky k vybaveniu
domácnosti. Prežili sme s nimi okrem „vybavovačiek“ veľmi milé oslavy narodenín dedka a vnuka,
spoznali sme sa bližšie aj s ďalšími milými žienkami, ktoré im pomáhali a pomáhajú. Obaja starí
rodičia sa snažia naučiť po slovensky a veľmi by chceli, aby sa podarilo nájsť nenáročnú prácu pre
Vladimíra (dedka), aby získali prostriedky na živobytie. Vnuk patrí k 30 ukrajinským deťom, ktoré
navštevujú základnú školu Narnia a postupne sa už zbližuje aj s deťmi v slovenských triedach.
Neuvažujú zatiaľ o návrate, keďže ich domov, byt v Luhansku, nie je dosiahnuteľný, nádej však
pretrváva.
Mám pocit, že pomoc ľudí na Slovensku a čas strávený s nami, viackrát len pri priateľských
stretnutiach, im pomáha zotrvať v tejto nádeji.
Heňa Tolgyessyová

*****
Prispieť môžete samozrejme naďalej finančne, možností je veľa: platforma Kto pomôže Ukrajine,
Človek v ohrození, Slovenská katolícka charita, ACN Slovensko – Pomoc trpiacej cirkvi.

A tiež na účet Kaplnky s uvedením VS 123.
Za mesiac máj pribudlo na náš účet s VS 123 spolu 549,53 EUR (do 29.5.)

Georg Baselitz: Položený portrét

KAPLNKA KULTÚRNA
Na aprílovom členskom zhromaždení Kaplnky zaznelo, že by bolo fajn, keby sme občas zašli
nejakým spôsobom spoločne do divadla, na koncert či na akékoľvek iné kultúrne podujatie.
Ponúkam jednoduchú možnosť, ako tento nápad previesť do reality. Ak sa niekto – jednotlivec,
dvojica, trojica, rodina – chystá za nejakou kultúrou a nevadilo by jej, jemu, im, keby sa na
predstavení zjavili aj iné Kaplnkáčky či Kaplnkovia, dá komunite vedieť o tomto svojom pláne.
Ako? Napríklad prostredníctvom nedeľných oznamov po bohoslužbe alebo prostredníctvom
Noviniek z Kaplnky, písať môžete na adresu z.mojzisova@slovanet.sk. Správa by mohla byť
zverejnená v istom predstihu, teda nie na poslednú chvíľu, aby si ostatní, čo sa chcú pripojiť, vedeli
plánovať kalendár a zakúpiť lístky. Či sa účastníci ozvú oznamovateľovi správy, alebo prídu na
tajnáša, je na slobodnom rozhodnutí zúčastnených. Takisto ako to, či si dajú pred predstavením kávu,
alebo po predstavení pohár vína. Alebo sa len rozídu domov naplnení zážitkom z hudby či divadla
a spokojní s tým, že videli v hľadisku toľko známych.
Začať môžeme napríklad týmto predstavením v divadle Astorka, na ktoré sa chystáme s Alicou
Rosovou:

•

V sobotu 18. 6. 2022 o 19:00 (90 minút) – Malér, hra Friedricha Dürrenmatta v réžii Ondreja
Spišáka,

príbeh

z

originálnej

„súdnej

siene“

.

Viac

nájdete

tu:

https://www.astorka.sk/event/443140/maler
Ak by vám nevyhovoval termín či čokoľvek iné, s Alicou sme si kúpili lístky aj na toto predstavenie,
možno sa tam stretneme:
•

Vo štvrtok 7. 7. 2022 opäť o 19:00 (120 minút) – Posledná barónka, hra o Margite
Czóbelovej, neteri maliara Ladislava Mednyánszkeho. Viac si môžete prečítať tu:
https://www.astorka.sk/event/512492/posledna-baronka

TERMÍNY LETNÝCH POBYTOV
Aby ste si mohli naplánovať svoje letné aktivity, pripomíname termíny hlavných letných pobytov.
Prihlasovať sa bude dať približne dva mesiace pred udalosťou.
Letný pobyt D3
13. – 17. 7. 2022 v hoteli Zerrenpach v Osrblí na tému Sila slabých.
Info Veronika Michalová, verona.michal@gmail.com
Pobyt kaplnky v Záježovej
O kresťanskej meditácii s Jurajom Jordanom Dovalom
Milí moji, blíži sa čas letných prázdnin a s nimi tradičný spoločný čas strávený v Zaježovej. Pobyt
Kaplnky v Zaježovej bude v čase od večera 24. 8. do obeda 27. 8.
Toho roku budeme mať vzácneho hosťa. Juraj Jordan Dovala je biskupom husitskej cirkvi. Pôsobí
v Hodoníne. Je to človek vnútorne otvorený, ekumenický, vo svojom prístupe k ceste duchovného
života spája inšpirácie z rôznych kresťanských i mimokresťanských tradícií. Roky sa venuje téme
kresťanskej meditácii.
Juraj program pripraví spolu s Jarom Belišom. Dovalove inšpirácie budú spojené s kreatívnym
prvkom land artu. To, o čom budeme premýšľať a meditovať, budeme deň za dňom i spoluvytvárať
vo forme umenia v krajine.
Srdečne vás na toto krásnemu podujatie pozývam a teším sa na vás.
Prihlásiť sa môžete u Madly Riabininovej na adrese madla.rjabininova@gmail.com.
Daniel Pastirčák

Duchovné cvičenia v tichu vedené Danielom Pastirčákom
7. – 14. 8. v Levoči
12. – 16. 10. v Levoči
Info a Darina Gogolová (darina.gogolova@gmail.com)

Georg Baselitz: Večera v Drážďanoch

SKUPINA PRÍPRAVY NA KRST A ČLENSTVO V KAPLNKE
Po dvojročnom odklade, spôsobenom pandémiou začneme začiatkom októbra stretnutia prípravy na
krst a členstvo v Kaplnke.
Tí, ktorí cítia, že ich viera potrebuje byť vyjadrená krstom, i tí, čo zvažujú pripojiť sa ku komunite
Cirkvi bratskej – Kaplnka, sa môžu prihlásiť tu: daniel.pastircak@cbkaplnka,sk.
Teším sa na spoločné stretnutia
Daniel Pastirčák
LISTY Z KAPLNKY
Ako žijeme? Ako sa máme?

Vzhľadom na celkom nedávnu minulosť aj horúcu súčasnosť – je o čom písať. Podnetov
k sebapoznávaniu, reflektovaniu zažívame v poslednom čase veľa. Je dobré učiť sa formulovať svoje
postoje, vyjaviť ich, zdieľať ich, budovať nimi komunitu, stavať nimi hrádzu proti demagógii.
Listy z Kaplnky ponúkajú priestor. Zmapujme svoje pocity, empírie, názory, vyznania..., ktorými
žijeme tu a teraz – a napíšte Listom z Kaplnky list.
Jar 2022 a ľudia z Kaplnky. / Čo pre nás Kaplnka znamená? / Ako žijeme? / Ako sa máme? / Čo si
myslíme o tom, čo sa okolo nás dialo a deje? / Čo nás trápi? / Čo nás teší? / Ako sme prežili časy
covidu? / Čím žijeme? / O čo nás covid/vojna oberajú a čo nám, prípadne, prinášajú?
Alebo môžete písať o hocičom inom, o čom si myslíte, že by si ostatní radi prečítali.
Príspevky, prosím, posielajte kedykoľvek buď Jane Camara na janacama@gmail.com alebo Zuzane
Mojžišovej na z.mojzisova@slovanet.sk
Bude nám cťou.
Ďakujeme.
Zuzana Mojžišová

Georg Baselitz: Hlava a Fľaša

KLUB YPSILON
Záznamy relácií nájdete na týchto adresách:
https://www.youtube.com/watch?v=cuyYxo0mBbY&t=286s&ab_channel=ZborCBKaplnka
https://www.youtube.com/watch?v=bcnkLH41zAk.
https://www.youtube.com/watch?v=_NC1TKEUopM

Hľadáme...
... ľudí, ktorí vnímajú ako dôležitú dostupnosť kázní a bohoslužieb Kaplnky na internete. Ľudí, ktorí
by sa radi zapojili do aktivity nahrávania a následného editovania našich nedeľných stretnutí. Naši
súčasní nahrávači sú milí a ochotní zaučiť každého nového, ochotného, avšak pri hľadaní
vzájomného porozumenia bude len výhodou, ak máte aspoň používateľsky dobrú zručnosť práce s
technológiami. Ak by ste mali záujem, ozvite sa prosím Pavlovi Jurčovi na mail
pavol.jurco@gmail.com
Hľadáme človeka, ktorý by bol ochotný pomáhať so spravovaním kaplnkovského webu. V prípade
záujmu sa ozvite Janovi Banovi na jan.ban@bilgym.sk
Májový teambuilding tímu Kaplnky a schôdzka 26. 5. 2022
Na tímovej prespávačke sme sa rozprávali o tom, ako vnímame Kaplnku a aké je naše miesto v nej,
trochu sme sa potrápili psychohrami a premýšľali sme o budúcnosti. Ak sa zadarí, mohlo by sa
mnohé zlepšiť. Na prvej tímovej schôdzke po teambuildingu sme okrem aktuálnych organizačných
vecí vlastne pokračovali v rozprávaní sa o vylepšeniach, plánoch, zmenách.

Domáce skupinky pre mladých
Kto má záujem, je pozvaný pridať sa na stretávania študentov a mladých profesionálov pri Biblii
a rozhovoroch o viere a živote. Stretajú sa štyri skupiny:
• Ženy v pondelok o 18:00 (v slovenčine) a v pondelok o 19:00 (v angličtine);
• Muži v pondelok o 19:00 a vo štvrtok o 19:00 (oba razy v slovenčine).
Viac info u Jakuba Uhlíka na: uhlik.j@gmail.com alebo 0908 181 162.

JÚNOVÉ BOHOSLUŽBY
Kaplnka v Bratislave
v budove gymnázia C. S. Lewisa:
5. 6. – Daniel Pastirčák: Breviár milencov – meditácie nad Piesňou piesní
12. 6. – Miro Kocúr: Na ceste alebo prečo má byť cirkev synodálna
19. 6. – Jana Camara: Má Boh so mnou plán II – Jonášova veľryba predsudkov
26. 6. – Daniel Pastirčák
JÚNOVÉ BOHOSLUŽBY

Kaplnka Levice
Bohoslužby sa každú druhú nedeľu konajú:
Vojenská 28, Levice, tzv. Revitzky dom
Začiatok o 10:00 hodine.
12. 6. – Daniel Pastirčák
26. 6. – Jaroslav Tomašovský
Aktualizované info na:
https://www.facebook.com/KaplnkaLevice
https:/www.kaplnkalevice.sk

Príspevky do budúceho čísla Noviniek z Kaplnky môžete poslať na z.mojzisova@slovanet.sk do
25. 7. 2022.
V júnových Novinkách z Kaplnky boli použité reprodukcie diel Georga Baselitza:
Motív, 1988, zdroj – https://www.operagallery.com/artist/georg-baselitz#lg=1&slide=0
Položený portrét, 1987, zdroj – https://www.operagallery.com/artist/georg-baselitz#lg=1&slide=4
Hlava a fľaša, 1981, zdroj – https://www.lotsearch.net/artist/georg-baselitz
Večera v Drážďanoch, 1983, zdroj – https://artsandculture.google.com/asset/supper-in-dresdengeorg-baselitz/mwEiozAZ8GqcAg
Dievčatá z Olmo II., 1981, zdroj – https://www.flickr.com/photos/89235234@N00/50002304436

Webové odkazy na bohoslužby a štvrtkové staršie Ranné kávičky nájdete na
•
https://www.youtube.com/channel/UCTT7lKV9GsQn8LgMov-uwAg
•
https://www.facebook.com/kaplnka
•
www.cbkaplnka.sk (tu cez červený znak Youtubu vpravo hore). Tu nájdete aj iné informácie
o aktuálnom dianí.
Audio nahrávky – podkasty Kaplnky (aktualizovaná knižnica audionahrávok aj do mobilu)
nájdete na:
•
https://podcasts.apple.com/sk/podcast/kaplnka/id1510200689 (iPhone)
•
https://open.spotify.com/show/653WrvcNbD6y5A1dOtYSiO (Android/iPhone)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zbor Cirkvi bratskej Kaplnka, Bratislava
www.cbkaplnka.sk , https://www.facebook.com/kaplnka/
SPRÁVCA ZBORU – Daniel Pastirčák: 0948 362 827;
daniel.pastircak@cbkaplnka.sk
Peňažné príspevky môžete posielať na účet Zboru Kaplnka:
IBAN SK0911000000002925894471

VS 111 – Prevádzka a rozvojové projekty zboru
VS 222 – Fond sociálnej pomoci
VS 444 – Príprava a realizácia stavby Kaplnky
VS 123 – Pomoc Ukrajine a odídencom
Ak môžete, pomohli by nám pravidelné mesačné príspevky, má to pre nás význam pri plánovaní
výdavkov
Viac na http://www.cbkaplnka.sk/sk/Zapojte-sa.html

Len pre vnútornú potrebu Zboru CB Bratislava – Kaplnka.

