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Vo februárových Novinkách z Kaplnky nájdete ako zvyčajne pár viet na úvod a s nimi súvisiace 

obrázky. Niekoľko nových oznámení, napríklad   o plánovanom členskom zhromaždení, 

plánovaných duchovných cvičeniach a letnom pobyte v Záježovej... A viacero správ, ktoré sa 

opakujú, ako obohraná platňa, ale zas, však sa vraví, že opakovanie je matkou múdrosti. A nechýba 

ani rozvrh bohoslužieb na tento mesiac. Príjemné čítanie! 

 

 

Fra Angelico: Zvestovanie (1440 – 1445) 

 

PÁR SLOV NA ÚVOD 

Z nedostatku nápadov pre tento krátky úvodník som si vygooglila rímskokatolícky kalendár a zistila 

som, že vo februári, konkrétne osemnásteho, si možno pripomenúť deň úmrtia blahoslaveného Jána 

z Fiesole, bohatého predmestia Florencie, toskánskeho osídlenia s dejinami siahajúci do etruským 

a starorímskych čias. Narodil sa koncom 14. storočia neďaleko Fiesole, asi okolo roku 1395, ale 

nevie sa to presne. Nič sa nevie ani o jeho rodičoch, ale predpokladá sa, že nepochádzal z celkom 

chudobných pomerov. Ešte v chlapčenskom veku požiadal o vstup do dominikánskeho žobravého 

rádu vychýreného prísnymi rehoľnými pravidlami. Po noviciáte sa stal mníchom a prijal meno Ján – 

brat Ján, fra Giovanni. Vyškolili ho ako iluminátora, v kláštore San Marco vo Florencii je dodnes 



 

 

niekoľko manuskriptov, o ktorých sa predpokladá, že ich ilustroval. Preslávil sa však maľovaním 

fresiek – v dominikánskom kláštore v Cortone či vo Fiesole, v už spomínanom kláštore San Marco, 

v chráme sv.  Petra v Ríme, v katedrále v Orviete... Tie maľby sú nadpozemsky krásne. Preto ho 

súčasníci nazvali anjelským bratom – Fra Angelico. Všetky jeho obrazy súvisia s náboženskými 

motívmi.  Z rôznych správ o živote Fra Angelica vyplýva, že viedol zbožný a asketický život. Vraj 

nikdy nepremaľúval či neretušoval, čo už raz namaľoval, cítiac sa pri tvorbe vedený Božím hlasom. 

Zvykol pripomínať, že ten, kto ilustruje Kristove skutky, by mal byť s Kristom. Hovorili mu 

blahoslavený už za života, oficiálne ho však blahorečil až pápež Ján Pavol II. v roku 1982. Takto 

znie Fra Angelicov epitaf: „Keď ma ospevujete, neprirovnávajte môj talent k talentu Apellovmu. 

Radšej povedzte, že v mene Krista som dal všetko, čo som mal, chudobným. Skutky, ktoré sa 

počítajú na Zemi, nie sú tie, ktoré sa počítajú v nebi.“ Ak čosi také povie muž, ktorého dielo milióny 

ľudí obdivujú aj šesťsto rokov po tom, ako vzniklo, je to na premýšľanie, je to inšpiratívne. 

 

Zuzana Mojžišová 

 

 

Fra Angelico: Zvestovanie (1440 – 1442) 

 

 

FEBRUÁR – MIESTO A ČAS BOHOSLUŽIEB 

Vo februári sa naďalej budeme stretávať na Cukrovej ulici č. 4 v budove Cirkvi bratskej – popoludní 

o 17:00.  

 



 

 

ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE 

Predbežne na nedeľu 26. marca je plánované členské zhromaždenie Zboru Kaplnka. Účasť všetkých 

členiek a členov je veľmi dôležitá, preto sme tento oznam zaradili už do februárových noviniek. 

Prosím, začnite pomaly rátať so svojou účasťou na zhromaždení. 

 

 

 

Fra Angelico: Zvestovanie (1451) 

 

 

SKUPINA PRÍPRAVY NA KRST A ČLENSTVO V KAPLNKE 

Po dvojročnom odklade spôsobenom pandémiou sa v pondelok 27. februára o 18:00 na Cukrovej 4 

stretne skupina prípravy na krst a členstvo v Kaplnke. Príprava začne sústredením v Betánii Senec, 

ktoré sa uskutoční od 2. 3. večer do 4. 3 odpoludnia. Záujemcovia o krst alebo vstup do Kaplnky sa 

môžu prihlásiť u Daniela Pastirčáka e-mailom na adrese daniel.pastircak@cbkaplnka.sk alebo 

telefonicky na čísle +421 948 362 827. 

 

 

DUCHOVNÉ CVIČENIA V TICHU 2023 

Počas Duchovných cvičení, bude látkou pre naše modlitby a meditácie text Ježišových 

blahoslavenstiev. Blahoslavenstvá v krátkych podivuhodne presných sentenciách popisujú stav 

ľudského vnútra pripraveného vnímať a prijať skutočnosť Boha. Prvé štyri blahoslavenstvá, 

ponúkajú obrazy odpútaného, vyprázdneného a otvoreného vnútra. Druhé štyri opisujú plnosť života, 
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ktorý do takto otvoreného srdca vlieva Boh. Taký bude aj pohyb našej modlitby počas tých dní: 

Vyprázdnenie srdca, tak ako vyprázdňujem z krčaha skazenú vodu. Naplnenie srdca z čistoty 

a plnosti božieho prameňa. 

Počas duchovných cvičení budeme zachovávať posvätné ticho a každý bude bývať na izbe sám. 

Ticho a osamotenie modliaceho vytvára vhodné podmienky k tomu, aby naša modlitba z úst a mysle 

zostúpila do vnútra. Počas dňa sa stretneme dvakrát, pri krátkych podnetoch k meditácii, postupne na 

všetkých osem blahoslavenstiev. 

Prečítali ste si text pozvánky na duchovné cvičenia v termíne od 10. do 14. mája 2023 vedené 

Danielom Pastirčákom organizované Duchovným centrom Misionárov Najsvätejšieho Srdca 

Ježišovho v Lukovom Dvore pri Nitre. Prihlásiť sa môžete na https://misionari.sk/courses. Ak máte 

čas a  záujem, neváhajte, kapacita je obmedzená. Miesto je veľmi príjemné a prijímajúce. 

 

Ďalšie duchovné cvičenia s Danielom sú naplánované  v termíne 27. 8. – 3. 9. 2023  v Nitre na 

Kalvárii. Pre viac informácií môžete osloviť Madlu Rjabininovú (madla.rjabininova@gmail.com) 

alebo Darinu Gogolovú (darina.gogolova@gmail.com).  

 

 

Fra Angelico: Zvestovanie (1435) 

 

 

 

https://misionari.sk/courses
mailto:madla.rjabininova@gmail.com
mailto:darina.gogolova@gmail.com


 

 

LETNÝ POBYT KAPLNKY V ZÁJEŽOVEJ 

Leto je ešte ďaleko, ale keď si budete plánovať dni oddychu, počítajte s dátumom od 2. do 6. 

augusta 2023. Môžeme sa stretnúť na letnom pobyte na Záježovej. Info. u Madly Rjabininovej 

(madla.rjabininova@gmail.com). 

 

 

Fra Angelico: Ukrižovanie (1441 – 1442) 

 

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.  

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. 

 

ČITATEĽSKÝ KLUB 

Jedného dňa, kvôli školským povinnostiam, som čítal knihu Dietricha Bonhoeffera –  Na cestě k 

svobodě. Pozoruhodne písal o dôležitosti nenáboženského kresťanstva. Keď tu zrazu som sa dostal k 
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pasáži, ktorú som poznal z meditácií po homílii: „Boh sa necháva vytlačiť zo sveta na kríž,“ píše 

Bonhoeffer a pokračuje: „Boh je vo svete bezmocný a slabý. Kristus nám nepomáha silou svojej 

všemohúcnosti, ale silou svojej slabosti – svojím utrpením.“ 

Tento „objav“ podnietil vo mne myšlienku prečítať si kontext viacerých citátov objavujúcich sa po 

kázni či na facebookovom evente. 

Z tohto dôvodu sme rozbehli čitateľský klub, v ktorom spoločne čítame knihy, ktoré sú v Kaplnke 

obľúbené. V súčasnosti spoločne čítame knihu Umenie pozornosti od Jean-Yvesa Leloupa. 

Stretávame sa každý druhý alebo tretí týždeň, v utorok o 18:00 v priestoroch Bilingválneho 

gymnázia. Najprv si doma načítame dohodnutú pasáž a na spoločnom stretnutí sa rozprávame o 

otázkach či myšlienkach, ktoré text podnietil. Vo februári sa stretneme 7. 2. Ďalšie stretnutie si 

dohodneme na klube a bude oznámené aj v oznamoch. Záujemkyne a záujemcovia môžu 

kontaktovať Pala Jurča osobne, alebo na e-maile pavol.jurco@gmail.com. 

„Je pozoruhodné, aké sú si v gréčtine blízke slová modlitba (prozeuché) a pozornosť (prozoché). 

Pozorný človek je modliacim sa človekom. Modlitba nie je ničím iným než pozornosťou srdca voči 

Jedinej Prítomnosti, ktorá robí z každej veci to, čo je prítomné. Je jasným a citlivým rozpoznaním 

Toho, ktorý je prítomný vo všetkom, čo je.“ 

Jean-Yves Leloupe 

 

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/  

 

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   
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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  

 

 

Fra Angelico: Panna s dieťaťom a svätými (1428 – 1430) 

 

 

 

FEBRUÁROVÉ BOHOSLUŽBY  

Kaplnka v Bratislave 

v budove Cirkvi bratskej na Cukrovej 4 o 17:00 

5. 2. – Daniel Pastirčák: Prázdnota za maskou? 

12. 2. –  Pavol Jurčo 

19. 2. –  Daniel Pastirčák: Prázdny oltár civilizácie? 

26. 2.  – Zuzana Mojžišová: Hnev (Cyklus o emóciách) 
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FEBRUÁROVÉ BOHOSLUŽBY  

Kaplnka Levice   

Bohoslužby sa každú druhú nedeľu konajú: 

Vojenská 28, Levice, tzv. Revitzky dom 

Začiatok o  10:00 hodine. 

5. 2.  –  Gabriel Kosmály st. 

19. 2. – Lukáš Králik 

Aktualizované  info na:  

https://www.facebook.com/KaplnkaLevice 

https:/www.kaplnkalevice.sk  

 

 

 

Paul Hippolyte Flandrin: Fra Angelica navštívili anjeli (1894) 
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Vo februárových  Novinkách z Kaplnky boli použité tieto reprodukcie: 

• Fra Angelico: Zvestovanie (1440 – 1445) 

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/ANGELICO%2C_Fra_Annunciation%2C_1437-

46_%282236990916%29.jpg)  

• Fra Angelico: Zvestovanie (1440 – 1442) 

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/Fra_Angelico_049.jpg/1811px-

Fra_Angelico_049.jpg)  

• Fra Angelico: Zvestovanie (1451) 

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/Fra_Angelico_006.jpg/985px-

Fra_Angelico_006.jpg)  

• Fra Angelico: Zvestovanie (1435) (https://gallerix.org/pic/A/217683978/5035.jpeg) 

• Fra Angelico: Ukrižoanie (1441 - 1442) 

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Fra_Angelico_-

_Crucifixion_with_the_Virgin_and_Sts_Cosmas%2C_John_the_Evangelist_and_Peter_Martyr_%28Cell_38%2

9_-_WGA00552.jpg)  

• Fra Angelico: Panna s dieťaťom a svätými (1428 – 1430) 

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Angelico%2C_pala_di_fiesole%2C_full.jpg)  

• Paul Hippolyte Flandrin (1894): Fra Angelica navštívili anjeli  

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Paul-Hippolyte_Flandrin_-

_Fra_Angelico_visit%C3%A9_par_les_anges_%281894%29.jpg)  

 

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

25. 2. 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) 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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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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