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

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

na tento mesiac. Príjemné čítanie! 

 

 

                 

Majster Václav: Dvanásť mesiacov (január, február, apríl) 

 

 

PÁR SLOV NA ÚVOD 

Sme na začiatku nového roka. Ten minulý bol prinajmenšom z globálneho hľadiska naozaj divoký, 

priam nepríjemný – zaplaťpánboh, že je za nami. Netušíme, čo stojí pred nami. Nech už to bude  

čokoľvek, budeme sa zväčša do poslednej chvíle nádejať a veriť v dobrý koniec. Alebo aspoň v nie 

zlý koniec. Nádej je úžasná vec, slamka pre topiaceho sa, oáza uprostred púšte, občas to posledné, čo 

ostáva. Šťastný, koho neobviňuje jeho duša a kto nestratil nádej (Sirachovec, 14:2). Aké múdre 

slová. 



 

 

Ku koncu 14. storočia tvoril Majster Václav, maliar pôvodom z Čiech, o ktorom živote sa síce nič 

nevie, ale poznáme niektoré jeho diela. Napríklad súbor fresiek s názvom Dvanásť mesiacov 

namaľovaný na stenách Orlej veže hradu Buonconsiglio v talianskom Trente. 

S počtom mesiacov v roku je to niekedy  zložité. Pred Novembrom 89 sa rozprával takýto vtip: 

Macocha jedného dňa po Novom roku vyhnala Marušku von, aby jej priniesla fialky. Chúďa 

Maruška sa teda vybrala do lesa. Išla, išla a naďabila na mužíkov sediacich okolo ohňa. „Kto ste?“ 

opýtala sa ich Maruška. „Dvanásti mesiačikovia,“ povedali mužíci. „Ale ako to, že vás je trinásť?“ 

nerozumela Maruška. Tu jeden mužík vstal a hrdo vyhlásil: „Ja som totiž mesiac sovietsko-

československého priateľstva.“ Dnes už to asi ani nie je vtipné, ale pamätníci porozumejú, napokon, 

čosi zo sarkazmu v tej anekdote sa trochu týka aj dneška. Žiaľ. 

V cykle Majstra Václava je, naopak, mesiacov menej – jedenásť. Marec bol namaľovaný na drevenej 

podložke a pri požiari zhorel na popol. Jednotlivé výjavy sú tesne veľa seba, rozmiestnené akoby do 

panorámy. Scény z reálneho života sú na nich bohaté, vidíme v akcii šľachtu aj poddaných, rytierov, 

dámy, pastierov... A, samozrejme, postupné striedanie počasia, náplne práce i hier.    

Stojíme na počiatku toho dve tisíceho dvadsiateho tretieho. Želajme si veľa lásky, odvahy a pokory. 

Rozumu aj citu. Marušku bez macochy, a keď už s macochou, tak len s dvanástimi mužíkmi okolo 

ohniska. Prajme si štyri trojito naplnené ročné obdobia bez ničivých ohňov – skutočných či 

vnútorných. 

Pán Boh nám pri tom pomáhaj! Prosím. 

Zuzana Mojžišová 

 

 

            

Majster Václav: Dvanásť mesiacov (máj, jún, júl) 

  



 

 

JANUÁR – ZMENA MIESTA A ČASU BOHOSLUŽIEB 

V mesiaci januári sa budeme stretávať na Cukrovej ulici č. 4 v budove Cirkvi bratskej – popoludní 

o 17:00.  

O mieste konania bohoslužieb vo februári vás budeme včas informovať. 

 

ZVONČEK - STRETNUTIA PRE DETI POČAS BOHOSLUŽIEB 

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

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

modlitby.  

Prvý zvonček v januári bude v nedeľu 8. 1. 2023. 

Na Cukrovej budú zvončeky bývať v miestnosti na druhom poschodí (spravidla v zelenej).  

Pre menšie deti v sprievode rodičov sú k dispozícii koberec a hračky v jedálni na prvom poschodí, z 

ktorej sa dá vojsť aj na balkón modlitebne. 

 

                  

Majster Václav: Dvanásť mesiacov (august, september, október) 

 

 

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 k 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.  

 

         

Majster Václav: Dvanásť mesiacov (november, december) 

 

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 

 

mailto:pavol.jurco@gmail.com
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LISTY Z KAPLNKY 

V januári by sme radi vydali ďalšie číslo Listov z Kaplnky. V novom roku s novým zápalom! 

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  

 

JANUÁROVÉ BOHOSLUŽBY  

Kaplnka v Bratislave 

v budove Cirkvi bratskej na Cukrovej 4 o 17:00 

1. 1. –  Daniel Pastirčák: Medzi starým a novým 

8. 1. –  Daniel Pastirčák 

15. 1. –  Daniel Pastirčák  

22. 1.  – Zuzana Mojžišová: Očakávanie (Cyklus o emóciách) 

29. 1. – Daniel Pastirčák 

 

JANUÁROVÉ BOHOSLUŽBY  

Kaplnka Levice   

Bohoslužby sa každú druhú nedeľu konajú: 

Vojenská 28, Levice, tzv. Revitzky dom 

mailto:janacama@gmail.com
mailto:z.mojzisova@slovanet.sk
mailto:jan.ban@bilgym.sk
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Začiatok o  10:00 hodine. 

8. 1.  –  Pavol Jurčo 

22. 1. – Slávka Kubiková 

 

Aktualizované  info na:  

https://www.facebook.com/KaplnkaLevice 

https:/www.kaplnkalevice.sk  

 

V decembrových Novinkách z Kaplnky boli použité reprodukcie cyklu: 

• Majster Václav: Dvanásť mesiacov – https://it.wikipedia.org/wiki/Ciclo_dei_mesi  

 

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

25. 1. 2023. 

 

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 
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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/sk/Zapojte-sa.html

