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Septembrové Novinky z Kaplnky budú naozaj stručné, sme ešte kade-tade rozlietaní, oddychujeme, 

cestujeme, okrem pravidelných nedeľných bohoslužieb sa vlastne nič kaplnkovské nedeje. No ale aj 

tak: Príjemné čítanie! 

 

 

Maria Helena Vieira da Silva: Kompozícia (1932) 

 

 

PÁR SLOV NA ÚVOD 

Niežeby sa sústavne nehlásila k slovu, ale sú obdobia, kedy je naozaj nástojčivá. Mám na mysli 

otázku: Tak čo, človeče, dáš dnes, zajtra, pozajtra či o mesiac a rok prednosť slobode alebo 5T? Päť 

té – naučila ma pred takmer polstoročím Ružena Jaloviarová, najlepšia pani učiteľka, akú som kedy 

mala, keď nás pripravovala asi v šiestej či siedmej triede na súťaž družstiev v poskytovaní prvej 

pomoci – päť té znamená: ticho, teplo, tekutiny, tíšenie bolesti, transport.  To všetko treba 

zabezpečiť zranenému, ak mu chceme pomôcť.  



 

 

Dnešná doba iba tých nezraňuje, čo im narástla hrošia koža alebo z rôznych dôvodov netušia, odkiaľ 

vetry dujú. A čo my ostatní, že som taká trúfalá a vyčleňujem sa zo skupiny vlastne dosť 

nesympatických, možno poľutovaniahodných ľudí-hrubokožcov?   

Včera som si kúpila hrubý sveter na zapínanie. Pekný, lacný. Pani predavačka v kase sa na mňa pri 

platení veselo usmievala. Obe sme boli spotené, však bol horúci deň. Vonku takmer tridsať stupňov. 

Sveter na pulte, uznávam, pôsobil mierne nepatrične. Ten jej úsmev akoby hovoril: „Nebodaj vám je 

zima?!“ No, nie je, ale asi bude. Treba sa pripravovať. Viem, že sveter z veľkými gombíkmi veci 

nezachráni, ale verím, že možno o pár mesiacov, keď mi bude zima, ma natoľko zohreje, aby som si 

na otázku – 5T či sloboda? – odpovedala správne.  Biblia na mnohých miestach nabáda, aby sme boli 

pripravení. Preto ten sveter.    

Zuzana Mojžišová 

 

 

 

Maria Helena Vieira da Silva: Kompozícia (1935) 

 

 

PAVOL JURČO O SVOJOM VIKARIÁTE 

„Vikariát je ako také lyžovanie. Pre úplný zážitok sú potrebné dve cesty. Cesta hore na vrchol svahu, 

ako aj cesta dole do doliny. Tréningový proces smerujúci ku kazateľstvu sa skladá z teoretickej, ako 

aj praktickej časti. Teoretické štúdium so seminármi a praktická účasť na pulzovaní života zboru. 

Zmysel procesu, do ktorého sa na najbližšie dva roky ponorím, je nasvietenie základných tém 



 

 

kazateľskej služby, avšak najmä porozumenie zmyslu a významu kazateľa pre zborovú, ako aj širšiu 

komunitu. Nechcem však v tom celom hľadať správne odpovede, ale dobré otázky.”  

(Rozhovor s Pavlom nájdete v budúcich Listoch z Kaplnky, snáď už onedlho.) 

 

KAVIAREŇ... ZVONČEK... 

... by sa v priebehu septembra opäť mali rozbehnúť. 

 

 

Maria Helena Vieira da Silva: Terasy (1952) 

 

 

POMÔŽTE, AK VIETE 

Zariadenie opatrovateľskej služby a Útulok sv. Lujzy de Marillac ročne pomôžu viac ako 80 ťažko 

chorým ľuďom, ktorí stratili svoj domov. Tento unikátny projekt je určený pre chorých ľudí bez 

domova, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Z aktuálnych priestorov sa, bohužiaľ, musia 

sťahovať. Hľadajú preto nové priestory v Bratislave na dlhodobý prenájom, aby  mohli aj naďalej 

pomáhať ľuďom v núdzi, ktorí majú vážny zdravotný stav. 

Pomôžme im nájsť nový domov pre výnimočnú službu, ktorá zachraňuje desiatky životov ročne.  

Hľadajú priestor s úžitkovou plochou aspoň 450 m2, ideálne bezbariérový, prípadne taký, v ktorom je 

možné vykonať stavebné úpravy, priestor obývateľný pre 4 ľudí (izby, kuchyňa, kúpeľne, spoločné 



 

 

miestnosti), objekt s parkovacím miestom a priestorom pre záhradu a tiež v dostupnosti mestskej 

hromadne dopravy. Kontakt: Karin Vargová, + 421 903 982 469, karin.vargoav@depaul.sk. 

Viac o Depaul si môžete prečítať tu: https://depaul.sk/utulok-sv-lujzy-de-marillac/  

 

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 

 

 

Maria Helena Vieira da Silva: Kompozícia (1936 – 1937) 
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LISTY Z KAPLNKY 

V septembri (možno v októbri) by sme chceli vydať ďalšie číslo Listov z Kaplnky. Ak sa chcete 

s komunitou o niečo slovom či fotografiou podeliť, teraz je ten správny čas.  

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. 

 

 

Maria Helena Vieira da Silva: Kompozícia (1951)) 

 

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   
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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. 

 

DOMÁCE SKUPINKY PRE MLADÝCH 

Kto má záujem, je pozvaný pridať sa na stretávania mladých pri Biblii a rozhovoroch o viere 

a živote. 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  

 

SEPTEMBROVÉ BOHOSLUŽBY  

Kaplnka v Bratislave 

v budove gymnázia C. S. Lewisa:  

4. 9. –  Daniel Pastirčák: Reč bez slov – Žalm 19. Eucharistia. 

11. 9. – Daniel Pastirčák: Spím, no moje srdce bdie (z cyklu Breviár milencov – Pieseň piesní) 

18. 9. – Daniel Pastirčák: Jedinečné je neporovnateľné  (z cyklu Breviár milencov – Pieseň piesní) 

25. 9.  – Pavol Jurčo 

 

SEPTEMBROVÉ BOHOSLUŽBY a akcie 

Kaplnka Levice   

Bohoslužby sa každú druhú nedeľu konajú: 

Vojenská 28, Levice, tzv. Revitzky dom 

Začiatok o  10:00 hodine. 

4. 9. –  Gabriel Kosmály st. 

18. 9. – Pavol Jurčo 

 

11. 9. o 15.00 - stretnutie a prechádzka pri Hrone v Dolnej Seči 

25. 9. o 15:00 - posedenie v Žemliaroch u Gabiho 

mailto:uhlik.j@gmail.com
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V septembrových Novinkách z Kaplnky boli použité reprodukcie francúzsko-portugalskej 

maliarky Marie Heleny Vieiry da Silvy (1908 - 1992). 

Kompozícia (1932) – https://makingarthappen.com/2014/01/08/sob-o-signo-de-amadeo-um-seculo-

de-arte/vieira_da_silva-composition-1936/ 

Kompozícia (1935) – https://terminusantequem.tumblr.com/image/167691817364  

Terasy (1952) – https://www.cdocfeminista.org/maria-helena-vieira-da-silva-1908-1992/ 

Kompozícia (1936 – 1937) – https://vr.didonna.com/viewing-room/1-maria-helena-vieira-da-silva-

in-collaboration-with-jeanne-bucher-jaeger-paris/  

Kompozícia (1951) – https://www.gazette-drouot.com/vente/post-war--26-art-contemporain-3Cbr-

3E-3Cbr-3E-5Bparis-salle-vv-5D/111717  

 

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. 9. 2022. 

 

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  

https://makingarthappen.com/2014/01/08/sob-o-signo-de-amadeo-um-seculo-de-arte/vieira_da_silva-composition-1936/
https://makingarthappen.com/2014/01/08/sob-o-signo-de-amadeo-um-seculo-de-arte/vieira_da_silva-composition-1936/
https://terminusantequem.tumblr.com/image/167691817364
https://www.cdocfeminista.org/maria-helena-vieira-da-silva-1908-1992/
https://vr.didonna.com/viewing-room/1-maria-helena-vieira-da-silva-in-collaboration-with-jeanne-bucher-jaeger-paris/
https://vr.didonna.com/viewing-room/1-maria-helena-vieira-da-silva-in-collaboration-with-jeanne-bucher-jaeger-paris/
https://www.gazette-drouot.com/vente/post-war--26-art-contemporain-3Cbr-3E-3Cbr-3E-5Bparis-salle-vv-5D/111717
https://www.gazette-drouot.com/vente/post-war--26-art-contemporain-3Cbr-3E-3Cbr-3E-5Bparis-salle-vv-5D/111717
https://www.facebook.com/KaplnkaLevice
mailto:z.mojzisova@slovanet.sk
https://www.youtube.com/channel/UCTT7lKV9GsQn8LgMov-uwAg
https://www.facebook.com/kaplnka
http://www.cbkaplnka.sk/
https://podcasts.apple.com/sk/podcast/kaplnka/id1510200689?fbclid=IwAR0WcPpIwlNbSpdRDuoiDN1kNzd-Of6KmvdWRsu5RAQ9kGIh-2griaoYQEU
https://open.spotify.com/show/653WrvcNbD6y5A1dOtYSiO


 

 

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.  
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