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V decembrových Novinkách z Kaplnky nájdete ako zvyčajne pár úvodných viet, dôležitú správu 

o zmene miesta vianočných a januárových bohoslužieb,  nové a staré oznámenia, napokon aj rozvrh 

bohoslužieb na december. Príjemné čítanie! 

 

 

Arthur Hughes: Narodenie  

 



 

 

PÁR SLOV NA ÚVOD 

Advent by mal byť obdobím pokoja, spočinutia, kontemplácie. S vojnou chrbtom sa to ťažko robí. 

Ale skúsme.  

Advent je aj obdobím radosti z očakávanej spásy. S všemožnými krízami v pätách sa to ťažko robí. 

Ale skúsme.  

Advent je cesta. Rok čo rok po nej kráčame, aby sme sa ocitli tvárou v tvár čerstvo narodenému 

chlapčaťu, ktoré zmenilo svet. Skúsme aj my meniť svet. K lepšiemu. 

Advent nás – ak mu dovolíme – vyzbrojuje svojimi štyrmi nádhernými cnosťami. Občas sa nedarí 

konať, myslieť, hovoriť či cítiť  otvorene, smelo, trpezlivo aj bdelo. No i tak, skúsme to robiť 

najčastejšie, ako sa len dá.  

Detský predvianočný čas býva v niektorých rodinách spojený s otváraním okienok na adventnom 

kalendári. Skúsme byť pre druhých po celý rok takým kalendárom – keď na nás hocikto otvorí 

okienko, bude tam niečo milé a sladké. 

 

Zuzana Mojžišová 

 

 

Pieter Breuhgel ml.: Klaňanie troch kráľov  

  

 



 

 

DECEMBER A JANUÁR – ZMENA MIESTA A ČASU BOHOSLUŽIEB 

Energetická kríza si vyžaduje úsporné opatrenia. K jednému takému musí prikročiť aj Kaplnka. 

Počas adventu – 4., 11. a 18. decembra – budú bohoslužby ešte na Bilgyme.  

Od konca decembra – od štedrovečernej bohoslužby – budú bývať nedeľné bohoslužby v priestoroch 

na Cukrovej 4 – ako voľakedy dávno.  

Na Štedrý deň sú naplánované spoločné bohoslužby s C4 a potom už od 25. 12. budeme vždy 

v nedeľu pokračovať popoludňajšími kaplnkovskými stretnutiami o 17:00. 

O mieste konania bohoslužieb vo februári vás budeme včas informovať. 

 

 

ADVENT 

Rok prebehol rýchlo. Advent začal trochu netypicky už koncom novembra. Našou tému je „Druhá 

naivita“. Na začiatku je tu  prvá naivita dieťaťa. Dôvera v  ideály lásky, dobra, spravodlivosti. Potom 

prichádza  skúsenosť, sklamanie a cynizmus  dospelosti. Človek potrebuje dospieť k  „druhej 

naivite“, žiť pre hodnoty ľudskosti napriek skúsenosti so svetom. „Druhá naivita“ je synonymom 

zrelej viery. Kým sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do Božieho kráľovstva. Tému 

rozvinieme okolo tradičných adventných cností. 

 

 

 



 

 

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.  

V decembri sa na vás tešíme 11. 12. a 18. 12. Počas školských prázdnin Zvonček nebude. 

 

 

 

Giorgione: Klaňanie pastierov 

 

VIANOČNÉ STRETNUTIE NOTA BENE 

Na 14. decembra chystajú v Nota Bene vianočné stretnutie s klientami a hosťami. Bude prebiehať 

od 10.30 do 16,00 v A4ke v budove YMCA. Ak by ste chceli pomôcť s prípravou: 

– s varením kapustnice v predvečer 

– s obsluhou pri podávaní jedla 

– s výzdobou 

– s koláčikmi a dobrotami (možno doniesť aj pár dní dopredu, ak to ich trvanlivosť dovolí) 

alebo ak máte možnosť zúčastniť sa a posedieť s predajcami Nota Bene, napíšte na 

alica.rosova@gmail.com alebo zavolajte na 0915749470 do 10.12. 2022. 

mailto:alica.rosova@gmail.com


 

 

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 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.  

 

 

 

Leonardo da Vinci: Klaňanie troch kráľov 
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DAMIANOVA RIEKA 

Kúpou knihy Daniela Pastirčáka Damianova rieka v kníhkupectve Artforum na Kozej ulici prispejete 

na projekt Mary´s meals. 

Tu nájdete viac o knihe: https://www.artforum.sk/katalog/28890/damianova-rieka  

A tu zas o projekte Mary´s meals: https://marysmeals.sk/  

 

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 

 

 

Paul Gauguin: Dieťa (Narodenie tahitského Krista) 

https://www.artforum.sk/katalog/28890/damianova-rieka
https://marysmeals.sk/
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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... 

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  

 

DECEMBROVÉ BOHOSLUŽBY  

Kaplnka v Bratislave 

v budove gymnázia C. S. Lewisa:  

4. 12. –  Daniel Pastirčák: Smelosť (druhá adventná nedeľa)  

11. 12. – Miro Kocúr: Trpezlivosť (tretia adventná nedeľa) 

18. 12. – Pavol Jurčo: Bdelosť (štvrtá adventná nedeľa) 

24. 12.  – o 15:00  na Cukrovej ulici č. 4. – Petr Kučera a Daniel Pastirčák: Najmenší vidia 

Najväčšieho – Štedrý deň 

25. 12. – o 17:00 na Cukrovej ulici č. 4 – Daniel Pastirčák: Svetlo v krajine temnoty 

 

 

DECEMBROVÉ BOHOSLUŽBY  

Kaplnka Levice   

Bohoslužby sa každú druhú nedeľu konajú: 

mailto:janacama@gmail.com
mailto:z.mojzisova@slovanet.sk
mailto:jan.ban@bilgym.sk
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Vojenská 28, Levice, tzv. Revitzky dom 

Začiatok o  10:00 hodine. 

11. 12.  – spomienková bohoslužba, 5 výročie Kaplnky Levice, homília Daniel Pastirčák  

26. 12. – pondelok, 2. sviatok vianočný, homília Daniel Pastirčák 

 

Aktualizované  info na:  

https://www.facebook.com/KaplnkaLevice 

https:/www.kaplnkalevice.sk  

 

V decembrových Novinkách z Kaplnky boli použité fotografia od Jany Camary a reprodukcie 

týchto výtvarných diel: 

• Arthur Hughes: Narodenie – 

https://wikioo.org/sk/paintings.php?refarticle=9GEGKA&titlepainting=the%20nativity&artis

tname=Arthur%20Hughes 

• Pieter Breughel ml.: Klaňanie troch kráľov – 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pieter_Brueghel_II-

Adoration_des_mages_dans_la_neige_IMG_1433.JPG  

• Giorgione: Klaňanie pastierov – 

https://en.wikipedia.org/wiki/Adoration_of_the_Shepherds_%28Giorgione%29#/media/File:

Giorgione_-_Adoration_of_the_Shepherds_-_National_Gallery_of_Art.jpg  

• Leonardo da Vinci: Klaňanie troch kráľov –  

https://en.wikipedia.org/wiki/Adoration_of_the_Magi_%28Leonardo%29#/media/File:Leona

rdo_da_Vinci_-_Adorazione_dei_Magi_-_Google_Art_Project.jpg  

• Paul Gaugin: Dieťa (Narodenie tahitského Krista) – https://www.wikiart.org/en/paul-

gauguin/baby-nativity-of-tahitian-christ-1896  

 

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

25. 12. 2022. 

 

Webové odkazy na bohoslužby a štvrtkové staršie Ranné kávičky  nájdete na 

• https://www.youtube.com/channel/UCTT7lKV9GsQn8LgMov-uwAg  

• https://www.facebook.com/kaplnka  
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• 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.  

http://www.cbkaplnka.sk/
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