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Vo marcových Novinkách z Kaplnky nájdete pár viet na úvod, oznam o    plánovanom členskom 

zhromaždení, mieste marcových bohoslužieb, správu (aj s dátumami) o rozbiehajúcich sa 

Dialogických komentároch či už rozbehnutom knižnom klube, o plánovaných duchovných 

cvičeniach a letnom pobyte v Záježovej... A nechýba ani rozvrh bohoslužieb na tento mesiac. 

Príjemné čítanie! 

 

 

Sigmund Lipinsky: Inter arma silent musae (1922) 

 

PÁR SLOV NA ÚVOD 

Posledný februárový týždeň bude v našich zemepisných šírkach pre mnohých z nás už na večné veky 

týždňom smutným – lebo si voľky-nevoľky bude treba pripomenúť mafiánske zavraždenie Martiny 

Kušnírovej a Jána Kuciaka, lebo si bude treba pripomenúť rozpútanie vojny ruského agresora 

v Ukrajine.  

Český pesničkár Karel Kryl napísal v druhej polovici šesťdesiatych rokov minulého storočia jeden 

zo svojich najslávnejších textov. Král a klaun. Spomenula som si naň dvadsiateho štvrtého a zas raz 

som si uvedomila, aký je nadčasový, aký je presný vo výpovedi o dnešku: 

 



 

 

Král do boje táh, do veliké dálky  

a s ním do té války jel na mezku klaun. 

Než hledí si stáh, tak z výrazu tváře,  

bys nepoznal lháře, co zakrývá strach. 

Tiše šeptal při té hrůze: Inter arma silent 

musae, 

místo zvonku cinkal brněním.  

Král do boje táh, do veliké dálky  

a s ním do té války jel na mezku klaun.  

Král do boje táh a sotva se vzdálil, 

tak vesnice pálil a dobýval měst.  

Klaun v očích měl hněv, když sledoval žháře,  

jak smývali v páře prach z rukou a krev.  

Tiše šeptal při té hrůze: Inter arma silent 

musae,  

místo loutny držel v ruce meč.  

Král do boje táh a sotva se vzdálil, 

tak vesnice pálil a dobýval měst.  

Král do boje táh s tou vraždící lůzou,  

klaun třásl se hrůzou a odvetu kul.  

Když v noci byl klid, tak oklamal stráže  

a nemaje páže, sám burcoval lid.  

Všude křičel do té hrůzy, ve válce, že mlčí 

můzy,  

muži by však mlčet neměli. 

Král do boje táh s tou vraždící lůzou, 

klaun třásl se hrůzou a odvetu kul.  

Král do boje táh a v červáncích vlídných  

zřel na čele bídných, jak vstříct mu jde klaun.  

Když západ pak vzplál, tok potoků temněl,  

klaun tušení neměl, jak zahynul král.  

Kdekdo křičel při té hrůze: Inter arma silent 

musae,  

krále z toho strachu trefil šlak. 

Klaun tiše se smál a zem žila dále  

a neměla krále, klaun na loutnu hrál. 

 

V biblických Prísloviach sa píše, že ak sa Hospodinovi páčia cesty človeka, zmieri s ním aj jeho 

nepriateľov (16:7). Z vtáčej perspektívny je nad slnko jasnejšie, že v globále sa Hospodinovi cesty 

človeka nepáčia. Je to smutné.  

Marec, prvý jarný mesiac, bude viac slnka, príroda sa prebudí zo zimného spánku – bude nás 

nabádať, aby sme sa prebudili aj my, aby sme rozkvitli, skrásneli na duši, priniesli ovocie, plody 

vlastnej existencie. Marec je  pre človeka z našich zemepisných končín vždy akýsi nádejný.  Môže to 

byť aj naopak? Že my prinesieme nádej tomuto peknému mesiacu, aby sa nemusel báť o rok nás 

opäť navštíviť? 

 

P. S. O decembra 2022 do februára 2023 prebiehala v Ukrajinskom inštitúte moderného umenia 

v Chicagu  výstava Deti vojny. Ukrajinské deti maľovali obrázky. Zopár z nich – nižšie.  

Zuzana Mojžišová 

 

 



 

 

 

 

 

MAREC – MIESTO A ČAS BOHOSLUŽIEB 

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

o 17:00.  

 

 

ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE 

V nedeľu 26. marca sa po bohoslužbe uskutoční členské zhromaždenie Zboru Kaplnka. Účasť 

všetkých členiek a členov je veľmi dôležitá, treba prísť.  

 

 

HĽADÁME... 

A hľadáme aj ľudí  ľudí ochotných pomôcť s prípravou a uprataním kaviarne po nedeľných 

bohoslužbách, prosím kontaktujte Heňu Tölgyessyovú: henrieta.tolgyessyova@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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DIALOGICKÉ KOMENTÁRE 

Po rokoch Daniel Pastirčák a Pavol Jurčo obnovili kaplnkovské stredy. Stretnutia sa odohrávajú vždy 

o šiestej podvečer v kaplnke Gymnázia C. S. Lewisa na Haanovej 28 v Petržalke. Prvý cyklus nesie 

názov Nebude ako bolo. Dialogické komentáre sa týkajú textu Kázne na hore. Všetci ste srdečne 

vítaní.  

 

 

 

 

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, 

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).  

 

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). 

 

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 

Kaplnkovský čitateľský klub pokračuje aj v marci. Po častiach sa číta a preberá kniha Umenie 

pozornosti od Jean-Yvesa Leloupa, z ktorej pochádzajú okrem iných aj tieto inšpiratívne slová: „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.“ Stretávame sa každý druhý alebo tretí týždeň, v utorok o 

18:00 v priestoroch Bilingválneho gymnázia. Najbližšie sa stretneme 7. 3. 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. 

(Ďalšie predbežné termíny – ale pozor, zmena je možná: 21. 3., 4. 4., 18. 4.) 

https://misionari.sk/courses
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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/  
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LISTY Z KAPLNKY 

Možno ste zaregistrovali, že koncom februára vyšlo prvé tohtoročné číslo komunitného 

kaplnkovského časopisu. Nebude dlho trvať a pustíme sa do prípravy ďalšieho čísla. Nie je celkom 

jednoduché dať dokopy taký časopis, príspevky od vás – v podobe článkov, vlastnej tvorby, 

obrázkov, fotografií... – by nám veľmi pomohli. Všetko použiteľné, prosím, posielajte kedykoľvek 

buď Jane Camara na janacama@gmail.com alebo Zuzane Mojžišovej  na z.mojzisova@slovanet.sk  

Bude nám cťou. 

Ďakujeme. 

 

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.  

 

 

FEBRUÁROVÉ BOHOSLUŽBY  

Kaplnka v Bratislave 

v budove Cirkvi bratskej na Cukrovej 4 o 17:00 

5. 3. – Daniel Pastirčák  

12. 3. –  Pavol Jurčo 

19. 3. –  Daniel Pastirčák  

26. 3.  – David Novák 

 

FEBRUÁROVÉ BOHOSLUŽBY  

Kaplnka Levice   

Bohoslužby sa každú druhú nedeľu konajú: 

Vojenská 28, Levice, tzv. Revitzky dom 

Začiatok o  10:00 hodine. 

5. 3.  –  Pavol Jurčo  

19. 3. – Mária Kulísková 

 

Aktualizované  info na:  

https://www.facebook.com/KaplnkaLevice 

https:/www.kaplnkalevice.sk  
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Vo marcových  Novinkách z Kaplnky boli použité tieto reprodukcie: 

• Sigmund Lipinsky: Inter arma silent musae (1922) 

(https://didoofcarthage.tumblr.com/post/629075421182541824/sigmund-lipinsky-inter-arma-silent-

musae-dem) 

• Obrázky ukrajinských detí sú stiahnuté odtiaľto: https://www.insider.com/children-displaced-

ukraine-war-capture-scenes-of-conflict-in-art-2023-1  

 

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

25. 3. 2023. 

 

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  

 

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:  

https://didoofcarthage.tumblr.com/post/629075421182541824/sigmund-lipinsky-inter-arma-silent-musae-dem
https://didoofcarthage.tumblr.com/post/629075421182541824/sigmund-lipinsky-inter-arma-silent-musae-dem
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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/sk/Zapojte-sa.html

