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V novembrových Novinkách z Kaplnky nájdete pár úvodných riadkov, oznam o režime návštev
bohoslužieb, dotazník o komunitnej vzájomnej pomoci, výzvu na spoločné spievanie; oznam o tom,
koho hľadáme - dobrovoľníkov; krátke zhrnutie obsahu schôdzky tímu Kaplnky; správičku
o Zvončeku pre deti a o jednej zaujímavej zbierke, krátke info o komunitnom časopise Listy
z Kaplnky a o stretnutiach mladých. A nájdete tu aj dátumy a témy tohto mesačných homílií
v Bratislave i v Leviciach.
Príjemné čítanie!
Pár slov na úvod
Mám jedného obľúbeného mnícha, karmelitána. Pôvodne sa volal Nicolas Herman. Potom ho volali
brat Vavrinec. Žil v rokoch 1614 – 1691 a ostala po ňom naozaj útla knižka do češtiny preložená ako
Praxe Boží přítomnosti. Obsahuje krátke texty, v ktorých sa skrýva veľa múdrosti, priam návod na
dobrý život; návod, čo vyzerá, že by sa aj dal zrealizovať. Časť knižky je napísaná formou listov istej
dáme, v jednom z nich sa dajú nájsť aj tieto vety: „Paní, bylo by nejlepší věcí, kdybyste strávila
zbytek svého života jedině v uctívání Boha. Nevkládá na nás přílišná břemena – než čas od času
trochu vzpomínek na něho, trochu zbožňování. Občas chce, abychom se modlili o Jeho milost, někdy
abychom Mu nabídli svá strádaní, někdy abychom mu vzdali díky za dobrodiní, které nám udělil a
které nám uděluje uprostřed všech našich obtíží. Žádá, abyste jste se Jím utěšila jak jen jste nejčastěji
schopná. (…) Být s Bohem neznamená nepřetržitě prodlévat v kostele. Z našeho srdce učiňme
modlitebnu, kam se čas od času uchýlíme, abychom s Ním byli v něžném, pokorném a milujícím
rozhovoru.“
ZM

Aj naďalej v režime – iba plne očkovaní
Keďže sa epidemiologická situácia nielenže nezlepšuje, naopak, rapídne sa zhoršuje, stále pri
osobných účastiach na bohoslužobných stretnutiach v Kaplnke platí, že prístup na ne majú iba plne
zaočkovaní, pričom deti pod dvanásť rokov sa posudzujú podľa rodičov. (Čiže päťročné dieťa
zaočkovaných rodičov sa vníma ako by bolo vakcinované.) Pred vstupom do budovy gymnázia sa
každú nedeľu kontrolujú COVID pasy – v mobiloch či na papieri.
Komunitná vzájomná pomoc
Milí priatelia Kaplnky,
ako sme už písali v minulých Novinkách, chceli by sme posilniť komunitu Kaplnky, lepšie sa
spoznať a navzájom si pomáhať tam, kde to ide. Chceli by sme prepojiť tých, ktorí pomoc potrebujú
s tými, čo pomôcť môžu. Zatiaľ sa ozvalo iba zopár ľudí. Už teraz hľadáme niekoho, kto by mohol
zodpovedne postrážiť deti v Petržalke. Prosím, ozvite sa. Či už môžete venovať svoj čas a záujem,
alebo ho potrebujete. Prihlásiť sa môžete vyplnením dotazníku tu:
dotazník

Alebo môžete napísať mail na pomoc@cbkaplnka.sk.
Alica Rosová
Spoločné spievanie
Asi ste si viacerí všimli, že spoločný spev piesní nie je práve silnou stránkou Kaplnky. Na
tohtoročnom duchovnom pobyte v Zaježovej sme sa rozhodli, že sa to pokúsime zmeniť a hneď sme
uskutočnili prvý pokus. Každý deň sme sa poobede stretli na spoločný spev, naučili sme sa dve nové
piesne – štvorhlasne! a ďalšie hlasy k jednej staršej piesni. A znelo to krásne. Chceli by sme v tomto
smere pokračovať a stretávať sa každú nedeľu o 9: 45. Budeme sa učiť spievať piesne, ktoré
poznáme, viachlasne a postupne budeme pridávať aj nové piesne. Viem, že sa vám asi nechce
v nedeľu ráno vstávať o ďalších 15 minút skôr, ale uvidíte, že z toho nakoniec budeme mať všetci
radosť. Teším sa na vás
Jana Belišová

Nehľadá sa Nemo, hľadá sa...
•

Hľadáme zodpovedných ľudí, ktorí by mohli po dohode s rodičmi postrážiť deti – hľadáme
ich pre dve rôzne rodiny. Aj za finančnú odmenu. Prosím, napíšte na pomoc@cbkaplnka.sk
alebo sa ozvite Heni Tolgyessyovej na 0902 416 113.

•

Hľadáme ľudí, ktorí vnímajú ako dôležitú dostupnosť kázní a bohoslužieb Kaplnky na
internete. Ľudí, ktorí by sa radi zapojili do aktivity streamovania našich nedeľných stretnutí.
Naši súčasní streamovači 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 buď
naživo, alebo na mail pavol.jurco@gmail.com

Schôdzka tímu Kaplnky 21. 10. 2021
Opäť sme sa stretli online. Na začiatku sme sa dozvedeli, čím všetkých pracovným v kontexte
Kaplnky žijú Daniel Pastirčák a Pavol Jurčo. A potom sme sa do noci rozprávali už „iba“ o mnohých
prevádzkových a technických záležitostiach a občas aj problémoch. Napríklad: o zabezpečení
streamovania a premietania na bohoslužbách,

o príprave novej webovej stránky, o návrhu

kandidátov na konferenciu Cirkvi bratskej... Attila Molnár prisľúbil, že na budúce stretnutie tímu
pripraví správu o stave hospodárenia. Ďalšie tímové schôdzovanie sme naplánovali na 23. 11. 2021.
Zvonček
Na Zvončeku sme sa v októbri zoznámili s príbehmi Jákoba, Mojžiša a Dávida a v novembri sa
chceme dostať k Márii, matke Ježiša, a v súlade s kalendárom nakusnúť advent a prípravu na
spevavé Vianoce. Zároveň vidíme, že detí prichádzajúcich na bohoslužby oproti septembru
výrazne ubudlo. Situáciu sledujeme a zvážime prechod do online verzie, ktorá nás tak bavila
začiatkom roka.
Milí rodičia, sledujte, prosím, e-maily od Daniela Vysokého, či už s textami pesničiek na vystúpenie
naživo, alebo pozvánkou do on-linu. Isté je, že Vianoce budú.
Zdraví tím Zvončeka.
Okno ako dar
Ak si spomínate, niekedy ešte v dobe predkovidovej a v dobe, keď sa Kaplnka stretávala v YMCA,
mali sme tam jednu nedeľu milých hostí od Prešova. Prišli nás navštíviť z tamojšej Gréckokatolíckej

rómskej misie aj s niektorými členmi ich kapely F6. Dnes by sme ich mohli podporiť v ich ďalšej
činnosti (https://romskamisia.sk/), napríklad podporou ich startlabu Okno ako dar. Opravujú si
svojpomocne novovzniknuté Krajské centrum rómskej misie na Sigorde pri Prešove. 125 okien z
celkových 250 na budove, ktorá kedysi patrila lesníckej škole, už vymenili a potrebujú vymeniť ešte
ďalšie. Zverejnili svoju žiadosť o podporu formou startlabu. Majú v tejto chvíli, keď to píšem, už
88 % sumy na kúpu 15 okien za výrobnú cenu. Do konca startlabu im chýba pár týždňov. Môžu
získať aj viac peňazí, ale musia dosiahnuť aspoň plánovanú sumu, aby bola akcia úspešná. Ako
odmenu môžete získať CD s piesňami kapely F6, ktorá nám vtedy spievala, alebo dekoračné drevené
výrobky, ktoré členova misie ponúkajú na internete. Možno ako vianočný darček... Skúste pozrieť na
https://www.startlab.sk/projekty/2326-okno-ako-dar/
Alica Rosová

Listy z Kaplnky
Už o pár dní vám do e-mailovej pošty prídu novembrové Listy z Kaplnky. A o čosi neskôr ich budete
môcť nájsť aj na webovej stránke Kaplnky.
Príspevky v podobe textov, obrázkov, fotografií, postrehov, recenzií, poézie, úvah... prosím
posielajte

Jane

Camara

(janacama@gmail.com)

alebo Zuzane

Mojžišovej

(z.mojzisova@slovanet.sk), prípadne obom naraz.
Októbrové číslo časopisu nájdete už aj na stránke Kaplnky – tu:
http://www.cbkaplnka.sk/sk/O-Kaplnke/Listy-z-Kaplnky.html
Ako si prispejeme, taký časopis budeme mať.
Domáce skupinky pre mladých
Kto má záujem, je pozvaný pridať sa (zatiaľ naživo) na stretávania študentov a mladých
profesionálov pri Biblii a rozhovoroch o viere a živote. Stretajú sa štyri skupiny:
•

Ženy v pondelok o 18:00 (v

Viac info u Jakuba Uhlíka

slovenčine) a v pondelok o 19:00 (v

na: uhlik.j@gmail.com alebo 0908 181 162.

angličtine);
•

Muži v pondelok o 19:00 a vo štvrtok
o 19:00 (oba razy v slovenčine).

Novembrové bohoslužby Kaplnka v Bratislave
v budove gymnázia C. S. Lewisa:
7. 11. – Daniel Pastirčák: Môže byť rozmanitosť jednotou?
14. 11. – Pavol Jurčo
21. 11. – Daniel Pastirčák: Čo si počať s cirkvou? Z cyklu Sprievodca labyrintom Biblie.
28. 11. – Robert Bezák: Prvý advent

Kaplnka Levice
Bohoslužby sa každú druhú nedeľu konajú:
Vojenská 28, Levice, tzv. Revitzky dom
Začiatok o 10:00 hodine.
14.11 – homília Štefan Vujčík
28.1. – homília Alica Rosová
Aktualizované info na:
https://www.facebook.com/KaplnkaLevice
https:/www.kaplnkalevice.sk
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)

Príspevky do budúceho čísla Informácií z Kaplnky môžete poslať na z.mojzisova@slovanet.sk do
25. 11. 2021.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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
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.

