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V novoročných januárových Novinkách z Kaplnky nájdete pár úvodných riadkov, nejasný oznam
o režime návštev bohoslužieb, výzvu o tom, koho hľadáme – dobrovoľníkov; krátke zhrnutie obsahu
schôdzky tímu Kaplnky; správičku o Zvončeku pre deti a výročí v Betánii, o Listoch z Kaplnky,
stretnutiach mladých či o kampani Daruj domov. A nájdete tu aj dátumy a témy tohto mesačných
homílií v Bratislave i v Leviciach.
Príjemné čítanie!

Pár slov na úvod
Táto zima sa zatiaľ i tu v Bratislave správa vcelku zimne. Dokonca aj nasnežilo, občas mrzne,
operencom na záhrade sypem každý druhý deň pol vedierka slnečnice. Ukázala sa aj rozkošná biela
bambula – mlynárka dlhochvostá. Snáď potom na jar, v lete a na jeseň zaspievajú. A v zime ich zas
azda opäť nakŕmim.

Máme pred sebou nový rok. Má pekné číslo – 2022. Tie dva predchádzajúce viacerým z nás
nástojčivo pripomenuli, že plánovanie budúcnosti vôbec nemusíme mať vo vlastných rukách. A to je
jedno z mála pozitív pandemických čias. (Patrilo by sa bilancovať 2021, ale nežiada sa mi. Snáď mi
to odpustí. Bol divný na mnohých frontoch, a nie vždy sa to, čo namiešal, dalo zjesť bez sĺz či
zlosti.)
Začiatok januára býva obdobím predsavzatí. Nedávna a stále prebiehajúca skúsenosť radí privysoko
nevyskakovať, veď sa aj všetko môže pre hocikoho skončiť prevalením jedinkej vlny. Možno sa
v tom napriek všetkému skrýva výzva: Keď nie napriahnuť sa do výšav, tak poďme zostúpiť do hlbín
– vlastných duší, svojho ducha, vnútra, srdca. K modlitbe, meditácii, tichému spočinutiu v prítomnej
chvíli.

Zuzana Mojžišová
V akom režime budú prebiehať bohoslužby
Do 9. januára ideme zaručene v online verzii. Potom sa uvidí. Keďže však odborníci predpokladajú,
že vrchol omikronovej vlny budeme znášať na prelome prvého a druhého mesiaca, treba sa pripraviť,
že v online režime pôjdeme aj naďalej.
Nota Bene a Daruj domov
Ako sa nám vydarila prvá zbierka hygienických potrieb pre pomoc ľuďom bez domova sme písali v
minulých Novinkách z Kaplnky. Ešte raz ďakujeme všetkým, aj z Bilgymu, ktorí prispeli. Jej druhé
kolo sme zatiaľ odložili, lebo pandemické opatrenia...
Dnes ale o inom. Iste ste si niektorí všimli, že OZ Proti prúdu spustilo kampaň Daruj domov, ktorá
má zabezpečiť dôstojné chránené bývanie pre ľudí bez domova. Toto nájomné bývanie je spojené s
pomocou smerovanou pre udržanie si stabilného bývania a reštart života smerom k samostatnosti. Za
ostatných 5 rokov pracovníci a dobrovoľníci Proti prúdu takto už pomohli 25 ľuďom si nájomné
bývanie udržať. Bolo to až 90 % ľudí, ktorí do toho šli, čo je úžasný výsledok. Vychádzajú z filozofie
Housing first (najprv bývanie), ktorá hovorí, že mať strechu nad hlavou je predpoklad, a nie
výsledok zmeny života od bezdomovectva k normálnemu životu. Túto filozofiu vám môže priblížiť
napríklad film Tomáša Hlaváčka Bydlet proti všem o zavádzaní sociálneho bývania v Brne. Diskusiu
k filmu z minuloročného festivalu Jeden svet si môžete pozrieť na:
https://www.jedensvet.sk/podujatie/kapitalks-byvat-proti-vsetkym-a-projekty-socialneho-byvania/
Proti prúdu hľadá prenajímateľov, ktorí by poskytli byty na prenájom za o niečo nižšie nájomné,
prípadne finančnú podporu, ktorá by umožnila chránené bývanie pre ďalších potrebných ľudí. Viac

sa môžete dozvedieť napríklad:
v

druhej

časti

podkastu

Aktualít

nahlas:

https://www.youtube.com/watch?v=S55wU5g1-

Og&t=1133s,
na stránke https://www.notabene.sk/?program-byvanie,
v reklamných videách tu: https://www.facebook.com/casopisnotabene/videos/464006851748615.
Finančný dar môžete poslať cez https://www.pomahatjelahke.sk/

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 na mail pavol.jurco@gmail.com
Schôdzka tímu Kaplnky 16. 12. 2021
Opäť sme sa stretli online. Na programe bola tradične správa o činnosti Daniela Pastirčáka a Pavla
Jurča. Rozprávali sme sa o podpore kampane našich priateľov z občianskeho združenia Proti prúdu
a Notabene. Aj o tom, že pravdepodobne vyhlásime zbierku na pomoc Kaplnke, ktorá finančne
pomerne stráda, lebo je pandémia, počas roka bolo málo bohoslužieb naživo, a tým pádom sa menej
ako po iné roky vyzbieralo do košíkov. Trochu bola reč o teambuildingovom januárovom stretnutí
tímu Kaplnky, ktoré máme naplánované na 21. a 22. januára. Najviac času sme venovali príprave
bohoslužieb počas vianočných sviatkov. Ďalšie tímové schôdzovanie sme si dali na 12. 1. 2022.

ZVONČEK pre deti v Kaplnke
Pandemické opatrenia a nemožnosť sa stretnúť naživo nám ponúkli možnosť pohrať sa s deťmi
prostredníctvom technológií. Adventné on-line zvončeky 5. 12. a 19. 12. sa niesli v znamení dobrých
anjelských správ, odvážnych ciest otvorených ľudí a tichého úžasu, to všetko v peknom videu z
Youtube, s prvkami politického trileru (strach zo straty moci nespí) a konsekutívnym dabingom v
podaní členov nášho tímu – dúfame, že naše nadšenie a výkony prijali deti s porozumením. Deti
kvitovali kvíz, vyrobili ozdobný pohár na sviečku, rozmýšľali s nami o milostiplnom srdci Márie,
strachu kráľa Herodesa.
Ale nie je kráľ ako kráľ a po pastieroch a anjelských zboroch sú tu ešte aj mudrci, ktorých viedla
hviezda. Komu sa klaňať a kedy neposlúchnuť? Záverečná časť príbehu už 9. 1. o 10:00 hod.
Očakávajte pozvánku na on-line stretnutie alebo si ju, prosím, vyžiadajte u Daniela Vysokého na
daniel.vysoky1@gmail.com .
Potom si 16. 1. ešte zaspomíname, čo sme sa naučili na jeseň z príbehov, ktoré poznala aj Mária – o
cestách, povolaniach a splnených zasľúbeniach, a prekročíme letopočet.

Pieter Breughel st., Detské hry, 1560

Výročie Betánie Senec: 1991 – 2021
Milí

priatelia,

dávame

do

pozornosti

video

o

Betánii

Senec.

Tu:

https://www.youtube.com/watch?v=QwhhR1wLrpg
Pri príležitosti tridsiatich rokov od jeho založenia vás jeho riaditeľka Jana Šuranová prevedie
sympatickým domom na brehu Seneckých jazier, ktorý sa stal domovom a chránenou dielňou pre
ľudí odkázaných na pomoc a sociálne služby. V Betánii sú klienti súčasťou komunity, ktorá im je
oporou pri rozvoji zručností a samostatnosti, a aj v duchovnom živote. Do komunity Betánie patria
samotní zamestnanci tohto zariadenia, bratia a sestry z bratislavských zborov Cirkvi bratskej, a
významná spolupráca je nadviazaná aj s mestom Senec, ako aj o tom vo videu rozpráva bývalý
riaditeľ Slavoj Krupa. Výborným príkladom poskytovania sociálnych služieb na vysokej úrovni a
osobného prístupu je získanie bytu od mesta Senec, v ktorom už práve rok samostatne býva jedna
klientka našej Betánie. Vypočujte si spomínanie a slová vďaky a vízie bývalých riaditeľov Slavoja
Krupu a Miroslava Krupu o nadviazaní kontaktov na diakoniou v Solingene ešte v časoch
socializmu, mladom doktorovi Igorovi Andrém, získaní budovy na Slnečných jazerách z majetku
KSČ, priekopníckej práci a Božej ochrane –

a o tom, že myšlienka o prechode z pobytovej

starostlivosti k chránenému samostatnému bývaniu bola už na samom počiatku.

Listy z 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.
Staršie čísla časopisu nájdete na stránke Kaplnky – tu:
http://www.cbkaplnka.sk/sk/Aktuality/Listy-z-Kaplnky.html
Ako si prispejeme, taký časopis budeme mať.
Domáce skupinky pre mladých
Kto má záujem, je pozvaný pridať sa 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 slovenčine) a v pondelok o 19:00 (v angličtine);

•

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

Viac info u Jakuba Uhlíka na: uhlik.j@gmail.com alebo 0908 181 162.

Klub Ypsilon
Záznam

diskusie

so

Soňou

Gyarfášovou

nájdete

na

Facebooku

Kaplnky

alebo

na

https://www.youtube.com/watch?v=bcnkLH41zAk.
Link

na

májové

stretnutie

Klubu

Ypsilon

s Tomášom

Zálešákom:

https://www.youtube.com/watch?v=_NC1TKEUopM
Januárové bohoslužby Kaplnka v Bratislave
v budove gymnázia C. S. Lewisa:
2. 1. – Daniel Pastirčák: Mystérium nového (online)
9. 1. – Pavol Jurčo: (online)
16. 1. – Daniel Pastirčák: Choďte ku všetkým (online alebo naživo)
23. 1. – Miroslav Kocúr: Máme čas (online alebo naživo)
30. 1. – Zuzana Mojžišová: Zmysly – sluch. (online alebo naživo)

Kaplnka Levice
Bohoslužby sa každú druhú nedeľu konajú:
Vojenská 28, Levice, tzv. Revitzky dom
Začiatok o 10:00 hodine.
9. 1. – Miroslav Kocúr (online)
23. 1. – Ondrej Garaj (online alebo naživo)
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. 1. 2022.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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.

