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V júlových Novinkách z Kaplnky nájdete pár úvodných riadkov, správu o pobyte v Záježovej aj 

s linkom na prihlasovanie, tiež niečo o akciách, ktoré už prebehli a boli super; čosi o Zvončeku, čosi 

o divadelnom predstavení a iné dôležité drobnosti.  

Príjemné čítanie! 

 

 

 

 

PÁR SLOV NA ÚVOD 

Neviem, či aj vám, ale mne sa to často stáva. Čítam, robotne alebo pre potešenie, slová, ktoré 

napísali iní; potom si pustím nejaký podcast, kde iní hovoria svoje slová alebo slová niekoho 

ďalšieho; potom sa zas vyburcujem do práce a snažím vylepšiť nejaký text plný slov, ktoré na papier 

položili iné autorky, iní autori. A potom chcem napísať niečo vlastné... ale hlava je plná rozličných, 

nie vlastných slov, pekných aj škaredých, basových aj sopránových, čiernych aj bielych, nežných aj 

krutých... Neviem si z nich vybrať, mám od nich odstup, nepatria mi. Cudzie sú mi. Pripadám si 

vtedy ako prístroj, od ktorého priveľký výkon očakávali, on už nevládal a pokazil sa, prehrial, 

stíchol. Alebo ako hlinené prasiatko preplnené mincami, do ktorého šporovlivé dieťatko ešte džgá 

posledný centík, nejde to, nejde, ale dieťatko tlačí a tlačí. Predpokladá, že prasiatko všetko vydrží, 

všetko – aj ten posledný centík. Lenže, však vieme, prasiatko to veru vydržať nemusí. Pukne. Hlava 

plná slov síce nepukne, no vypovedať službu môže.  

Mierim týmto k otázke miery. Robenie vecí s mierou prináša do našich životov a duší pokoj a mier.  

Našiel si med? Jedz s mierou, aby si sa ho neprejedol a nevyvrátil si ho (Príslovia, 25:16). 

Aj bez toho však mohli padnúť jediným dychom tí, čo ich postihuje trestajúca spravodlivosť a drví 

dych tvojej moci. Ty si však usporiadal všetko v správnej miere, počte a váhe (Kniha múdrosti, 

11:20). 

Zdravý spánok má, kto jedáva s mierou, vstáva zavčasu so sviežou mysľou. Ťažoba, nespavosť, 

vracanie a kolika trápia nenásytníka (Sirachovec, 31:20). 



 

 

Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. A akou mierou meriate, takou vám bude namerané 

(Matúš, 7:2). 

Veď ako vo veľkej miere prichádzajú na nás Kristove utrpenia, tak sa nám skrze Krista v hojnej 

miere dostáva aj útechy (2. Korinťanom, 1:5). 

Pri nikom však nezabúdaj na mieru a nerob nič proti právu (Sirachovec, 33:30). 

Mocou milosti, ktorá mi bola daná, každému z vás hovorím, aby si nenamýšľal o sebe viac, ako 

treba, ale aby o sebe zmýšľal tak, aby konal rozumne, podľa toho, akú mieru viery každému udelil 

Boh (Rimanom, 12:3). 

Dnes večer s hlavou nesmierne a nad mieru preplnenou slovami sa mi zdá miera viery, ľudí, vecí... 

veľmi dôležitá.  

Zuzana Mojžišová 

 

 

 

ZÁJEŽOVÁ 

Pozývame vás v lete na kaplnkovský pobyt do Záježovej. Bude v termíne od 24.  do  28. 8. 2022. 

Prihlásiť sa môžete cez tento link:  https://forms.gle/LQoN7LaxGzLpj3FL8, kde sa aj dozviete viac 

informácií. 

Tento rok bude téma:  O kresťanskej meditácii s Jurajom Jordanom Dovalom. 

Prečítajte si pozývací list od Daniela Pastirčáka: 

Milí moji, blíži sa čas letných prázdnin a s nimi tradičný spoločný čas strávený v Zaježovej. 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 landartu. To, o čom budeme premýšľať a meditovať, budeme deň za 

dňom i spoluvytvárať vo forme umenia v krajine. Srdečne vás k tomu krásnemu podujatiu pozývam 

a teším sa na vás. 

S prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na Madlu Rjabininovú: madla.rjabininova@gmail.com 

 

UDIALO SA 

Ohlásený piknik č. 2 sa konal po bohoslužbe 26. 6. 2022. Nevedeli sme sa rozhodnúť, či je lepší 

nápad zopakovať romantiku prvého pikniku pod borovicami alebo či zostať dnu. Nakoniec zvíťazil 

interiér, najmä kvôli horúčave, ale aj kvôli veľkej dávke pohostenia (príspevok zo sobotňajšej svadby 

https://forms.gle/LQoN7LaxGzLpj3FL8
mailto:madla.rjabininova@gmail.com


 

 

bol tiež lákadlom      ). Užili sme si maškrty (zatiaľ bez „lepšej“ kávy) a aj spoločné rozhovory. 

Trošku nás to priviedlo k myšlienke, či nespojiť takto spoločne zdieľané pohostenie – piknik vonku 

či dnu – s novomesačnými bohoslužbami s eucharistiou. Veď aj prví kresťania spájali spomienku 

Večere Pánovej so spoločným jedlom. Pozdáva sa vám táto myšlienka? Myslíme, že spoločný čas, 

rozhovory, postupné spoznávanie sa má veľký zmysel pri budovaní komunity Kaplnky. 

 

V nedeľu 5. 6. 2022 sa uskutočnil výlet na hrad Devín spojený s archeologickou prednáškou 

venovanou dejinám hradu i bádaniam na lokalite. Stretli sme sa druhej popoludní pred hlavným 

vstupom do areálu hradu. Slnko sa nás snažilo upiecť, ale nedali sme sa. Priveľmi sme si ho ani 

nevšímali. Rozprávanie dvoch sprievodcov – Petera Grznára a jeho kamaráta – bolo totiž 

fascinujúce. Vraj budú nasledovať aj ďalšie takéto múdre vychádzky. V takom prípade nezaváhajte a  

pridajte sa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KAVIAREŇ... 

... po bohoslužbách počas letných prázdnin nebude fungovať. 

 

ZVONČEK 

Ďakujeme za váš záujem a nákup výrobkov detí zo Zvončeka po bohoslužbách 12. júna – za ozdoby 

z hliny, kameňa a záložky do kníh sme získali 150 eur, ktoré sme poslali občianskemu združeniu 

Návrat na letné tábory pre deti z utečeneckých rodín z Ukrajiny. 

Počas letných prázdnin Zvonček nebude, uvidíme sa 11. septembra. 

 

 

 

UKRAJINA 

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 jún pribudlo na náš účet s VS 123 spolu 610 EUR (do 30.6.).  

V polovici júna sme poslali 1 000 eur našim priateľom do občianskeho združenia Návrat 

(www.navrat.sk), ktoré dlhodobo pôsobí v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti. Peniaze využijú 

na letné tábory pre deti z Ukrajiny utekajúce pred vojnou, pre ktoré aj v uplynulých mesiacoch 

http://www.navrat.sk/


 

 

zabezpečovali psychologické poradenstvo.  

Tu  je niečo o konkrétnych deťoch, ktoré pôjdu na tábory: 

https://www.aktuality.sk/clanok/d1xz4HT/o-ukrajinske-deti-ktore-prisli-na-slovensko-samy-sa-

staraju-sportove-kluby-ci-cirkev/?_ga=2.8617008.400194963.1649444188-861552159.1622797181 

A tu tiež: https://sport.aktuality.sk/c/jv4XIc0/slovensky-klub-sa-stara-o-17-deti-prisli-bez-rodicov-z-

ukrajiny/ 

 

 

KAPLNKA KULTÚRNA 

Ak sa niekto chystá za nejakou kultúrou a nevadilo by mu, keby sa na podujatí zjavili aj iné 

Kaplnkáčky či Kaplnkovia, môže dať komunite vedieť o tomto svojom pláne napríklad 

prostredníctvom nedeľných oznamov po bohoslužbe alebo prostredníctvom Noviniek z Kaplnky, 

písať môžete na adresu z.mojzisova@slovanet.sk. Správa zverejnená v istom predstihu by mohla 

inšpirovať iných, aby si kúpili lístky a pridali sa. V sobotu 18. 6. sme tak boli v divadle Astorka na 

predstavení Malér. A bolo  veľmi fajn – inscenácia a aj to, že sa k dvom pozývateľkám pridali aj 

ďalší. 

A máme už viacerí kúpené aj lístky na ďalšie predstavenie, keby sa vám zachcelo pridať sa: 

• 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  

 

 

LETNÝ POBYT D3 

 13. –  17. 7. 2022 v hoteli Zerrenpach v Osrblí na tému Sila slabých. 

 Info Veronika Michalová, verona.michal@gmail.com   

 

 

 

DUCHOVNÉ CVIČENIA V TICHU  

Povedie ich Daniel Pastirčák. 

 7.  –  14. 8. v Levoči 

 12. –  16. 10. v Levoči 

 Info a Darina Gogolová  (darina.gogolova@gmail.com)  

 

https://cbkaplnka.us10.list-manage.com/track/click?u=f9bdfc91f90ba3893b9717026&id=0fec4b4ae3&e=db00a562a0
https://cbkaplnka.us10.list-manage.com/track/click?u=f9bdfc91f90ba3893b9717026&id=0fec4b4ae3&e=db00a562a0
https://cbkaplnka.us10.list-manage.com/track/click?u=f9bdfc91f90ba3893b9717026&id=bfa77c3802&e=db00a562a0
https://cbkaplnka.us10.list-manage.com/track/click?u=f9bdfc91f90ba3893b9717026&id=bfa77c3802&e=db00a562a0
mailto:z.mojzisova@slovanet.sk
https://www.astorka.sk/event/512492/posledna-baronka
mailto:verona.michal@gmail.com
mailto:darina.gogolova@gmail.com


 

 

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. 

 

 

 

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   

mailto:daniel.pastircak@cbkaplnka,sk
mailto:janacama@gmail.com
mailto:z.mojzisova@slovanet.sk
mailto:pavol.jurco@gmail.com
mailto:jan.ban@bilgym.sk


 

 

 

 

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.  

 

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  

 

 

JÚLOVÉ BOHOSLUŽBY  

Kaplnka v Bratislave 

v budove gymnázia C. S. Lewisa:  

3. 7. –  Daniel Pastirčák 

10. 7. – Zuzana Mojžišová: Čo dáva zmyslom zmysel? 

17. 7. – Alica Rosová: Potrebujem sa rozhodnúť 

24. 7.  – Daniel Pastirčák 

31. 7. – Pavol Jurčo 

 

JÚNOVÉ BOHOSLUŽBY 

Kaplnka Levice   

Bohoslužby sa každú druhú nedeľu konajú: 

Vojenská 28, Levice, tzv. Revitzky dom 

Začiatok o  10:00 hodine. 

10. 7. – Ondrej Garaj: Naša identita I.  

24. 7. – Ondrej Garaj: Naša identita II. 

 

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. 

 

 

Webové odkazy na bohoslužby a štvrtkové staršie Ranné kávičky  nájdete na 

mailto:uhlik.j@gmail.com
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
https://www.facebook.com/KaplnkaLevice
mailto:z.mojzisova@slovanet.sk


 

 

• 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.  

https://www.youtube.com/channel/UCTT7lKV9GsQn8LgMov-uwAg
https://www.facebook.com/kaplnka
http://www.cbkaplnka.sk/
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