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V novembrových Novinkách z Kaplnky nájdete ako zvyčajne pár úvodných viet, nové a staré 

oznámenia, napríklad o plánovanom knižnom klube či oslave narodenín levického kaplnkovského 

spoločenstva, tiež  rozvrh bohoslužieb. Príjemné čítanie! 

 

 

Madhulika Sinha: Siedma ulička 

 

PÁR SLOV NA ÚVOD 

Október v Bratislave trochu pripomínal americký akčný film – v tom zlom zmysle slova. Priveľa 

krutých vecí sa odohralo, priveľa krvi na uliciach. Mnohí sme sa pod ich vplyvom vykúpali 

v mnohých emóciách – ľútosť, vnútorná bolesť, strach, hnev, súcit... Trochu sa rozvírila verejná 

debata, hovoríme o ťažkom postavení akýchkoľvek menším tu na Slovensku, hovoríme o alkohole za 

volantom. Kiež by hlasná a viacúrovňová debata pokračovala až dovtedy, kým  sa nedohrabeme 

k pozitívnym riešeniam. Kým nezmeníme mieru spoločenskej tolerancie voči alkoholu a do 

dôsledkov nepochopíme, že naučiť sa tolerovať mnohorakosť je nám všetkým ku prospechu. Nie 

som pesimistka, ale dnes sa mi zdá, že tak dlho debata asi nepotrvá.  

Nedávno som so študentkami a študentmi v škole rozoberala  vyše dvadsať rokov starý film 

francúzskeho režiséra Jeana-Pierra Jeuneta Amélia z Montmartru. Pre tých, ktorí ho nevideli či si ho 



 

 

už nepamätajú, si dovolím krátko zrekapitulovať jeho dej: Mladá žena Amélia je trochu čudná, lebo 

vyrastala s mierne čudnými rodičmi, ktorí ju pre vymyslenú srdcovú chorobu hermeticky izolovali 

od okolitého sveta. Pracuje ako čašníčka v útulnom bistre, priveľa toho nenahovorí a intenzívne si 

všíma ľudí okolo seba. Ak nájde dôvod a cestičku, pokúša sa pozitívne ovplyvniť ich životy.  

Študentky a študenti unisono tvrdili, že Amélia v tom filme koná dobré skutky. Pýtala som, či je 

dobrým skutkom, ak pomôžem starčekovi prejsť cez cestu alebo v obchode pustím pred seba  

tehotnú ženu. Prikývli. Povedala som, že podľa mňa hlavná hrdinka nekonala dobré veci toho druhu. 

Chvíľu sme sa dohadovali. Vravela som, že jeden z dôvodov, prečo sa veľa ľuďom ten film páči, je – 

myslím si – skrytý v tom, že Amélia nečiní obyčajné skutky dobra, že ide hlbšie, odkrýva korene 

negatívnych vecí a napráva zlo. A keď som to, celá spokojná sama so sebou, vyslovila, zľakla som 

sa. Lebo naprávať zlé veci je stonásobne ťažšie ako vykonať bežné (dokonca aj nebežné) dobro. Ísť 

do sprievodu  na pamiatku obetí úkladnej vraždy a vyjaviť tým podporu LGBTI+ občiankam 

a občanom je dobré. Ale ako napraviť to zlo, ktoré vyústilo do zabíjania a ktorým sme queer ľudí 

uvrhli do neslobody?   

Októbrové bratislavské ulice pripomínali nepríjemný thriller. V novembri by mohli – a nielen 

v našom meste – byť plné Amélií, my všetci by sme sa mohli stať Améliami.  

Zuzana Mojžišová 

 

  

Edcel Cabalan: Balada mestskej štvrte 



 

 

STRETNUTIA „ZVONČEK" PRE DETI V KAPLNKE POČAS BOHOSLUŽIEB 

Každú nedeľu okrem novomesačnej na bohoslužbách po biblickom čítaní zazvoní zvonček a deti vo 

veku od 5 do 11 rokov sú pozvané na stretnutie rozhovorov, hier a tvorivosti, príbehov, poznávania a 

modlitby. Pre menšie deti v sprievode rodičov sú v inej triede k dispozícii koberec a hračky. 

 

ČITATEĽSKÝ KLUB 

Jedného dňa som si kvôli školským povinnostiam čítal knihu Dietricha Bonhoeffera. Pozoruhodne 

písal o dôležitosti nenáboženského kresťanstva. Keď tu zrazu som sa dostal ku pasáži, ktorú som 

poznal z meditácií po homílii. K citátu, ktorý hovorí o tom, že len trpiaci Boh nám môže pomáhať. 

Podnietilo to vo mne myšlienku prečítať si kontext viacerých citátov objavujúcich sa po kázni či na 

facebookovom evente.  

Z toho dôvodu by sme teda radi rozbehli čitateľský klub, v ktorom by sme mohli spolu čítať 

obľúbené knihy Kaplnky. Úryvky alebo celé knihy. Stretávali by sme sa na dvojtýždňovej báze, v 

utorky o 18:00. Prvé stretnutie bude 8.11. v priestoroch Bilingválneho gymnázia. Dopredu by sme si 

načítali dohodnutú pasáž a na spoločnom stretnutí by sme sa mohli o tom porozprávať. Začali by 

sme knihou Umenie pozornosti od Jeana-Yvesa Leloupa. Záujemkyne a záujemcovia môžu 

kontaktovať Pala Jurča na  pavol.jurco@gmail.com.  

 

 

KVAPÔČKY A MRÁČIKY HĽADAJÚ NOVÉ DETI! 

Kvapôčky a Mráčiky sú detské spevácke zbory Cirkvi Bratskej na Cukrovej pre deti vo veku od 7 do 

15 rokov. Cez školský rok sa spolu stretávame každú sobotu doobeda na dvojhodinových nácvikoch, 

kde sa spolu okrem spevu hráme, rozprávame a tvoríme. Na jeseň sa vydávame na víkendové 
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sústredenia, na jar zvykneme chodiť na zájazdy potešiť spevom ľudí v iných mestách. Cez rok 

vystupujeme na bohoslužbách, občas spievame pre deti alebo seniorov, celý rok uzavrieme veľkým 

koncertom na Cukrovej. V lete je nám odmenou za školský rok dvojtýždňový pobyt v prírode.  

V súčasnosti hľadáme nové deti, ktoré majú radi hudbu a chceli by patriť do našej komunity, aby 

doplnili naše pandémiou preriedené rady.  

Viac informácií o spevokoloch nájdete na stránke www.kvapocky.sk. V prípade otázok alebo záujmu 

svoje dieťa zapísať do Kvapôčiek/Mráčikov sa, prosím, ozvite na mailovú adresu 

qteam@kvapocky.sk. 

Ema Číčelová (Mojžišová) 

 

 

 

 

SKUPINA PRÍPRAVY NA KRST A ČLENSTVO V KAPLNKE 

Po dvojročnom odklade, spôsobenom pandémiou, začiatkom budúceho roka začneme stretnutia 

prípravy na krst a členstvo v Kaplnke. Úvodné sústredenie v Betánii Senec plánujeme na február 

2023.  

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 
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Daniel Pastirčák vysluhuje eucharistiu v levickej Kaplnke. 

 

KAPLNKA LEVICE 5. VÝROČIE – SEPTEMBER 2022 

S vďačnosťou sa pozeráme späť na prvých päť rokov komunity Levickej Kaplnky. Jej vznik  

najradšej prirovnávam k narodeniu dieťaťa. Malé narodené dieťatko môže byť chcené a očakávané, 

a zároveň pre niekoho iného z rodiny nechcené a odmietané. Taký je aj kontext nášho príbehu: 

vznikli sme z tichého Božieho volania do sŕdc viacerých ľudí, ktorí cítili záväzok žiť hodnoverné 

evanjelium v levickom prostredí. Túžili sme mať aj bohoslužby, ktoré vyvažujú svojím štýlom 

niektoré súčasné – čo znamená otvárať svoje srdcia tichu pred Bohom. My sme si uvedomili moc 

ticha a utíšenia pred Bohom, tak ako hovorí prorok Izaiáš 30, 15: v stíšení a dôvere bude vaša sila. 

Prvá myšlienka na potrebu zriadenia alternatívnej komunity,  s iným štýlom bohoslužieb a iným 

vnútorným jazykom a témami ako v existujúcom zbore, bola predložená staršovstvu zboru vtedajším 

druhým kazateľom Levického zboru CB Miroslavom Haszicsom v roku 2015. V tejto iniciatíve ale 

nepokračoval, keďže dostal  a prijal ponuku byť kazateľom v Ústí nad Labem a odcestoval. 

Potreba novej komunity s novými alternatívnymi bohoslužbami bola sformulovaná v priebehu roka 

2017 skupinou 7 ľudí, keď bol 8. 8. 2017 podaný do Levického zboru návrh na zriadenie kazateľskej 

stanice v Leviciach. Prvé bohoslužby, tzv. alternatívne,  sa konali od septembra 2017. Tieto boli 

hneď na začiatku premenované na Podvečerné bohoslužby a pod týmto názvom od 29. októbra 2017 

sa konali v Mládežníckom centre  Kontakt, účelovom zariadení zboru CB  v Leviciach. Odvtedy bez 

prerušenia sa konajú každú druhú nedeľu, no už v iných priestoroch. 

Začiatkom roka 2018 bola komunita zakladateľov nového spoločenstva odmietnutá vedením zboru 

Cirkvi bratskej v Leviciach. Pre nich sme boli, obrazne povedané, nechceným dieťaťom. Dôvod bol 

jednoduchý, novej komunite vyčítali: „u vás je málo pekla a málo hriechu“ –  čiže vtedajšiemu silne 

kalvinizovanému vedeniu zboru sa nezdalo dostatočne intenzívne kázanie o hriechu a pekle v novej 

komunite. Necítili sme potrebu zdôrazňovať Boží hnev na ľudí a vyhrážať sa budúcou skazou 

v pekle. Je pre nás smutným faktom, že niektorí ľudia z Levického zboru CB v nás vidia dodnes 



 

 

skupinu, ktorú nie sú ochotní akceptovať. Nové, iné bohoslužby boli pre nás únikom pred viacerými 

negatívnymi mentálnymi dôsledkami vtedajšej silnej kalvinizácie zboru. Napriek tomu a ďalším 

negatívnym rozhodnutiam, ktoré boli upriamené proti nám, bol voči nám priaznivo naklonený 

vtedajší správca zboru CB Roman Neumann a menšia časť staršovstva.  Dokonca nás pozval aj na 

nedeľné bohoslužby a našu komunitu pred celým zborom vyprevadil na cestu služby  s modlitbou 

a požehnaním. Neskôr na otváracej a ustanovujúcej bohoslužbe  sa osobne zúčastnil spolu s 

delegáciou z  Levického zboru Evanjelickej cirkvi a.v.  

V tomto turbulentnom počiatočnom období sa v prvej polovici roka 2018 ukázalo, že hodnoty 

a spiritualita našej novej komunity je veľmi podobná  Kaplnke Bratislava – zboru CB. Po niekoľkých 

rozhovoroch a stretnutiach sme sa s radosťou pripojili k nim ako stanica – pobočka zboru Kaplnka 

Bratislava. Dodnes spolu kráčame  v spolupráci a vzájomnej podpore.  

Od 14. januára roku 2018 až doteraz miestom našich bohoslužieb je sála Domu Revitzky na 

Vojenskej ulici č. 28 v Leviciach. Bohoslužby mávame každú druhú nedeľu. 

Za päť rokov našej existencie sme prešli aj vnútorným vývojom – postupne sme si viac ujasňovali 

zmysel a význam našej existencie. Naša identita ako kresťanov v súčasnom svete vychádza z toho, že 

sme Bohom prijatí. Boh nás oslovil evanjeliom Ježiša Krista, cez ktoré nás našiel. Toto evanjelium 

sme prijali a stalo sa pevným bodom našej duchovnosti. Preto aj témou mnohých rozhovorov je 

evanjelium a život spojený s ním. Výrazom toho sú aj naše podujatia, ktoré organizujeme.  Okrem 

bohoslužieb usporadúvame aj iné neformálne stretnutia,  napr. „Duchovnú pípu“, kde hovoríme 

o aspektoch evanjelia a jeho dosahu na život.  

Budujeme otvorenú komunitu, kde si môžu nájsť domov hlavne hľadajúci ľudia, ale aj zranení či 

odmietnutí. Vytvárame priestor pre akceptáciu aj cirkevne ostrakizovaných  ľudí. Vieme, že každý 

z nás si prináša svoj „zápach“ do komunity, ale zároveň sme presvedčení, že bez tohoto „zápachu“ 

by sme boli chudobnejšími. 

V našej komunite neobmedzujeme platnosť niektorých progresívnych konceptov Písma a apoštola 

Pavla, napr. Gal.3,27n: „Veď všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. ... Nie je muž 

a žena, lebo všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi.“ Výrazom toho je, že u nás aj ženy sa aktívne 

podieľajú na bohoslužbách aj formou kázní.  

Špecifikom našej komunity je, že v súčasnosti nemáme vedúceho, ktorý by bol na plný úväzok 

k dispozícii a organizoval naše aktivity. Fungujeme len na dobrovoľníckom princípe s minimálnymi 

štruktúrami. Preto práve v oblasti homílií а zabezpečenia kázania je pre nás dôležitá podpora 

z Kaplnky v Bratislave. Boli by sme radi delegovanej osobe kazateľa a veríme, že Pán Boh nám ho 

vo svojej prozreteľnosti v správny čas daruje.  



 

 

Dôležitým momentom pre nás bola podpora vzniku základnej školy Narnia, kde sa členovia našej 

komunity podieľali na prácach v prípravnom výbore, na brigádach pri úprave objektu ako aj 

finančne.  Niektorí z nich sú dnes pedagogickými zamestnancami školy. 

Aj počas epidémie sme vyvíjali aktivity, aj keď s obmedzeniami. Podarilo sa nám udržiavať 

pravidelné bohoslužby a vzájomný kontakt. 

V našom prostredí sa snažíme vytvárať aj priestor na nové podnety, preto organizujeme „Inšpirácie“. 

Sú to pobyty so zaujímavými hosťami – osobnosťami,  kde sa dva dni venujeme špecifickej téme. 

Sme vďační Bohu, že sme, že nás udržiava. Rozmýšľame a hľadáme cesty, ako byť užitoční 

a zjavovať Boha v našom prostredí. Je to náročná a pekná cesta. 

Ak mám byť osobný, tak vyjadrujem vďačnosť Bohu, že môžem po tej ceste s ostatnými 

„kaplnkáčmi“  kráčať. Ak by som na začiatku zaváhal, bol by môj život ochudobnený o viacero 

hlbokých vzťahov, ktoré som nadobudol v novom spoločenstve.  Poznávam, že má zmysel kázať, má 

zmysel otvoriť sa novým vzťahom a autenticky sa stretávať s ľuďmi. A pre mňa osobne je Kaplnka 

Levice miestom stretávania s Bohom, ľuďmi a so sebou samým. Najmä teraz, keď už u mňa 

nastupuje jeseň života.  

Bohu vďaka za Levickú Kaplnku!  

Ondrej Garaj v spolupráci s Gabrielom Kosmálym st.         

 

 

Posedenie levickej Kaplnky. 



 

 

LISTY Z KAPLNKY 

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   

 

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  

 

NOVEMBROVÉ BOHOSLUŽBY  

Kaplnka v Bratislave 

v budove gymnázia C. S. Lewisa:  

6. 11. –  Daniel Pastirčák: Cudnosť a sloboda lásky – Z cyklu Breviár milencov  

13. 11. – Jana Camara 

20. 11. – Pavol Jurčo 

27. 11.  – Chosé Calvo: Prvý advent. Druhá naivita – Otvorenosť 
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NOVEMBROVÉ BOHOSLUŽBY  

Kaplnka Levice   

Bohoslužby sa každú druhú nedeľu konajú: 

Vojenská 28, Levice, tzv. Revitzky dom 

Začiatok o  10:00 hodine. 

13. 11.  – Oslávenie 5 výročia Kaplnky, neformálna bohoslužba, nebude FB prenos 

27. 11. –  Homília Lenka Garajová  

 

Aktualizované  info na:  

https://www.facebook.com/KaplnkaLevice 

https:/www.kaplnkalevice.sk  

 

V novembrových Novinkách z Kaplnky boli použité reprodukcie týchto výtvarných diel: 

• Madhulika Sinha:  Siedma ulička  –  https://www.koboart.com/product/7th-lane/  

• Edcel Cabalan: Balada mestskej štvrte – https://www.koboart.com/product/ballad-of-the-

village/   

• https://www.istockphoto.com/photos/watercolor-rain   

 

Príspevky do budúceho čísla Noviniek z Kaplnky môžete poslať na z.mojzisova@slovanet.sk do 

25. 11. 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) 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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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.  
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