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Podvečer né bohoslužby

skladať v sebe rozbitý svet
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Pr IATelIA: ZnÁM I-neZnÁM I. už sme sa možno stretli, v práci 

či v kaviarni alebo tu v podzemnom kostole. Možno sme prehodili 

i zopár slov, no sme si navzájom tak trochu tajomstvom. Kto sme, 

prečo robíme, čo robíme? 

Pr ečo robÍ M e Podvečer né bohoslužby?
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sveT j e AKo roZbITé Zr KAdlo – vidíme iba úlomky, tvár sa 

však stráca. sme odcudzení sami sebe – bojíme sa stretnúť so svojím 

ja. unikáme do aktivity. sme odcudzení jeden druhému – človek sa 

človeku stáva iba predmetom na použitie. sme odcudzení civilizácii 

– je tu priepasť medzi rozumom a nádejou, ekonomikou a etikou. 

sme odcudzení vesmíru – podmanili sme si prírodu, v tom podma-

není sme ju však stratili. 
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ChCeMe byŤ PrIesToroM, ktorý človeku vracia odvahu stretnúť sa so sebou 
samým. odvahu poznať svoj tieň a prijať sa v bohu. odvahu otvoriť sa jeden druhé-
mu. Z povrchu vecných vzťahov zostúpiť do hĺbky spoločnej existencie. 

sTreTnÚŤ sA AKo jA A Ty.

ChCeMe sTAvAŤ MosTy – spájať svet skeptického rozumu so svetom nádeje. Po-
chybnosť s vierou. svet vedy a filozofie so svetom teológie a mystiky. svet zodpoved-
nosti voči bohu, so svetom občianskej angažovanosti. svet ekonomiky so svetom 
etiky. svet podnikania, so svetom solidarity. svet umenia so svetom náboženstva. 
sakrálny priestor s priestorom profánnym. 

žIŤ sveTsKÚ svÄTosŤ A nenÁbožensKÚ ZbožnosŤ. 

sTAvAŤ MosT PonAd hIsTorICKy roZdelené CIrKvI. učiť sa poznávať 
boha z múdrosti rôznych duchovných tradícii. spájať mesto s lesom. obnovovať 
svoj vzťah k celému živému svetu. vesmír vnímať ako chrám. obnoviť úctu k zázra-
ku života vo všetkých jeho formách. 

sPolu s brAToM FrAnTIŠKoM roZuMIeŤ rečI ZvIerAT, vTÁKov, vody, 
sTroMov, oblAKov A hvIeZd. 
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v sTr ede roZbITého sveTA j e Kr IsTov Kr Íž – most ponad všetko, čo 
je rozdelené. náboženstvo a sekulárny svet sa navzájom vylučujú – náboženstvo sa 
sústreďuje na boha, preto vylučuje svet. sekulárna spoločnosť sa sústreďuje na svet, 
preto vylučuje boha. 

Kr IsTov duCh nevylučuj e, Ale sPÁjA. 

sústreďuje sa na boha bez vylúčenia sveta. sústreďuje sa na svet bez vylúčenia boha. 
oddáva sa bohu cez oddanie sa svetu. oddáva sa svetu cez oddanie sa bohu. hori-
zontála sveta a vertikála boha sa v srdci kríža stretajú. 

Kr IsTov duCh j e duCh oddAnosTI bohu – „nie moja, ale tvoja vôľa 
nech sa stane.“ Kristov duch je duch oddanosti svetu – „Tak boh miloval svet, že 
svojho jediného syna dal...“ Zbožní ľudia Krista odsúdili. nazvali ho priateľom 
hriešnikov. Kristus nás uči, že byť zbožný, zamená milovať všetkých, aj nepriateľov.
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PrAM eŇ v sr dCI – v strede kríža je srdce oddané bohu i ľuďom. Tu je prameň 
obnovy. čerpáme z neho silu v modlitbe srdca. 

ChCeM e byŤ ĽuĎM I ModlITby A M edITÁCI e. dennodenne zostupovať 
na dno chudoby svojho ducha, do vnútorného ticha a vyprázdnenia. Tam prijíma-
me boží život ako prameň všetkého, kým sme. 

byŤ sPolu A ZAroveŇ KAždÝ sÁM – slobodu individuality spájame s odda-
nosťou komunite. nechceme idividualizmus, ani stádovitosť, chceme komunitu sa-
mostatných jednotlivcov, slobodnú vzájomnosť individualít. stretnúť sa ako rovný 
s rovným, žena i muž, slovák i Maďar, prostý človek i vzdelanec. 

Každý môže cez svoje individuále dary sprostredkovať druhému čosi z tajomstva 
boha. Každý človek môže byť kňazom. v každom z nás sa odlišným spôsobom 
prejavuje duch, ktorý spája v jedno. Ten duch z nás tvorí jednotu v rozmanitosti.  
v napätí tvorivého dialógu zakladá dynamickú rovnováhu odlišných pohľadov. 

Aktivita ducha prichádza do spoločenstva od jednotlivca inšpirovaného bohom. 
Chceme poskytnúť priestor pre nové tvorivé činy, pre uskutočnenie budúcich snov. 
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sen, KTorÝ snÍvAM e – už niekoľko rokov sa s podporou Cirkvi 

bratskej pokúšame na podvečerných bohoslužbách položiť základ 

novému cirkevnému zboru.

Až doZr I e čAs, z podvečerných bohoslužieb vznikne samostat-

né duchovné spoločenstvo. Ak budeme rásť, jedného dňa možno ob-

sah svojej viery vyjadríme na novom mieste. 

PosTAvÍ M e Moder nÚ KAPlKu zasvätenú zjaveniu boha pre 

nenáboženského človeka. 

sen je veľký. Presahuje naše možnosti. Tú trošku, čo máme, spájame 

do synergie spoločného úsilia. Pozývame každého, kto je naším 

snom oslovený. čím rozmanitejší ľudia sa v tom úsilí spoja, tým viac 

sily budeme mať naplniť to, v čo dúfame. 
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ZAčAlo To v MArCI 2009

v nedeĽu 8. 3. 2009 sa priestor podzemného kostola na Cukrovej premenil.  
od kríža na stene sa do celej sály klenuli pruhy priesvitnej látky. Kríž tak v jedinom 
bode zviazal vzdialené body tohto malého podzemného vesmíru. v podvečer o pia-
tej sa pásy látky premenili na lúče svetla. 

PočAs orGAnovej MedITÁCIe sa do stredu, premietali na kríž božie mená.  
v pomalom tanci sa plamienky písmen spletali do podoby tŕňovej koruny. na Cuk-
rovej sa začali Podvečerné bohoslužby. odvtedy ich môžte navštevovať každú ne-
deľu o 17, 00. 
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Podvečer né bohoslužby 

AK PrÍdeTe na podvečerné bohoslužby, privíta vás text k rozjímaniu premietnutý 
na stenu pod krížom. do stíchnutia vnútra vás uvedie meditatívna hudba. Potom sa 
nad oltárom rozsvieti svetlo. bohoslužby začínajú. Znejú slová požehnania. nasle-
duje rituál – zapálenie oltárnej sviece. Plamienok vzbĺkne, aby  našu pozornosť ob-
rátil od seba k bohu, ktorého prítomnosť prestupuje všetko. v Tvojom svetle vidíme 
svetlo. Potom organ a hlasy, piesne z Taizé. Môžeš sa odvážiť a skúsiť. Pridať svoj hlas  
k hlasom spievajúcich. Melódie sú hlboké, no jednoduché. 

čÍTAnIe PÍsMA. ZAZvonenIe ZvončeKA: deti odchádzajú, majú svoj 
vlastný špeciálny program. 

sÚsTredenÁ ChvÍĽA hoMÍlIe: Z kazateľne znejú inšpirované a inšpirujúce 
slová. vrcholom bohoslužby je čas meditácie. 

jednoTlIvé PrvKy bohoslužby – hudba, modlitba, piesne i slovo, ústia 
do mlčania unášaného prúdom ambientnej hudby. božie svetlo vniká do kvetu ot-
voreného srdca. čo bolo povedané, má čas preniknúť do pôdy vnútorného človeka  
a usadiť sa v jej plodných hlbinách.

bohoslužba smeruje k svojmu koncu. rituál dávania upriamuje našu pozornosť   
k aktívnemu životu služby dobru vo svete. od oltárnej sviece sa zapaľuje ďalšia svieca  
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a účastník bohoslužby ju vynáša z chrámu von. Modlitba, požehnanie, záverečná 
pieseň Laudate omnes gentes. 

sKuPI nA Pod Kr ÍžoM

len čo doznie posledný tón podvečernej liturgie, pod krížom sa stretá diskusná 
skupina. sem prichádzajú i ľudia, ktorí na podvečerné prišli po prvý raz. diskutuje 
sa o téme bohoslužieb. 

KAvIAr eŇ

Po bohoslužbách je na prvom poschodí kaviareň. Tu si ľudia môžu spolu pohovoriť 
pri káve, koláči a čaji. 

Klub

v kaviarni občas býva klub. diskusia so zaujímavými ľuďmi. navštívil nás napríklad 
český katolícky kňaz a biológ Marek orko vácha. hovoril o evolúcii a stvorení. Po 
bohoslužbách sme mali i Poéziu v kostole. vystúpili básnici erik Groch, Mila hau-
gová, Marián Milčák. 

ProGrAM Pr e deTI

Počas bohoslužieb prebieha program pre deti. deti sa hravým spôsobom zaoberajú  
tou istou alebo podobnou  témou ako dospelí. 
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uM enI e nA bohoslužbÁCh

Päť či šesť ráz do roka pripravujeme slávnostné výtvarné bohoslužby. uplatňujeme 
v nich prvky súčasného výtvarného umenia. Prostredníctvom moderných symbo-
lov dávame  starej múdrosti evanjelií aktuálny výraz.

nA TurÍCe sme prikryli oltárny stôl kobercom z čerstvo vyklíčených stebielok. 
Počas meditácie sa na kríž premietali procesy klíčenia a rastu. v závere sa konal 
rituál. Účastníci z misky na trávnatom oltári mohli prijať zrnko pšenice ako znak 
oživujúceho ducha.

hlAvnou MyŠlIenKou AdvenTu bola kolektívna pamäť: Záznam – hlinené 
tabuľky, papyrusy, pergameny, knihy, až po súčasné Cd nosiče. symbolom adventu 
boli koberce z cédečiek. Každú nedeľu pribudol nový koberec. na plochu cédečiek 
sme premietali svetlo. svetelné odlesky vytvárali na čelnej stene kostola vesmír plný 
farebných planét. odrazené svetlo predstavovalo symbol tajomnej súvislosti: Zapa-
mätané príbehy osvetľujú našu súčasnosť. Prorocky predznačujú zmysel toho, čo 
ešte iba príde.
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AuToroM veĽKonočnej InŠTAlÁCIe bol známy slovenský výtvarník laco 
čarný. na kríž na čelnej stene inštaloval rozbité zrkadlo, previazané lanom v tvare 
kríža. v rozbitom zrkadle sa odrážali tváre a postavy účastníkov bohoslužby. súčas-
ťou bohoslužby bola premiéra organovej skladby slovenského skladateľa Petra Ma-
chajdíka – sedem farieb dúhy. 

sÚčAsŤou PodvečernÝCh bohoslužIeb býva aj prezentácia súčasnej 
hudby. výtvarné prvky sú dopĺňané hudobnou improvizáciou (elektronickou  
i akustickou) . na bohoslužbách už hrali svoje improvizácie daniel Matej, Pjoni 
Ingmidžet, struna, Marián varga. skladby autorov súčasnej vážnej hudby pred-
niesli interpreti ako boris lenko, Ferko Királi, jozef lupták. 

eKuM enICKÝ roZM er Podvečer nÝCh bohoslužI eb 

významným prvkom Podvečerných bohoslužieb je ich ekumenický rozmer. Kážu 
tu i kňazi či pastori z iných cirkví. na Podvečerných bohoslužbách už kázal naprí-
klad otec Anton srholec, katolícky kňaz Karol Moravčík, dominikán Adrián slav-
kovský či anglikánsky kňaz nick Mercer.
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ModlITbA sr dCA

MedITÁCIA na bohoslužbách by nemohla mať hĺbku, ak by sme jej nevenovali čas 
počas týždňa. Prvú hodinu dňa mnohí z nás zasvetili modlitbe. hneď ráno ladíme 
struny srdca pre hudbu dňa, ktorú máme zahrať. od modlitby postupujeme ku 
kontemplácii – v mysli si inšpirovanú vetu z evanjelia opakujeme znova a znova, 
tak dlho, kým neprenikneme k jej duchovnému významu. od kontemplácie postu-
pujeme k meditácii – k vnútornému stíšeniu a odovzdaniu sa božej skutočnosti. Tu 
už nehľadáme nič – iba boha samotného.

ÚčAsTnÍCI CesTy ModlITby dostávaju texty k meditácii na každý deň. Pre 
tých, ktorý si chcú cestu modlitby vyskúšať, no nevedia ako na to, ponúkame pár 
úvodných rád v Manuáli modlitby srdca. 

slová z Písma, nad ktorými cez týždeň meditujeme, sú prípravou k nedeľnej kázni. 
Meditácie sú ako riečisko, ktorým živá voda slova ústi do nedeľnej bohoslužby. Tak 
je šesť dní práce v našom živote prepojených so siedmym dňom spočinutia v bohu. 
Tí, ktorí sa pridali k ceste modlitby, si udalosti z duchovej cesty zapisujú do duchov-
ného denníka.
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sKuPI ny

na podporu meditačného pohybu vznikli skupiny modlitby srdca. Ľudia sa stretajú 
a  zdieľajú so svojimi otázkami a objavmi.  Každý, kto má záujem nejakým spôso-
bom rozvíjať svoj duchovný život, môže prijať podporu a povzbudenie v niektorej 
zo  skupín.

duChovné CvIčenIA

Štyrikrát do roka ponúkame účasť na duchovných cvičeniach v Marianke alebo na 
levočskej hore. Tri dni venované bohu strávené pod duchovným vedením v úpl-
nom tichu, modlitbe a meditácii. dodržiava sa discipína mlčania. Trikrát za deň sa 
meditujúci stretnú, aby prijali slovo inšpirácie a usmernenia. večer končí prostou 
bohoslužbou s eucharistiou. 

leTné PobyTy

Podvečerné bohoslužby sú miestom, okolo ktorého už niekoľko rokov vzniká živá 
komunita. spolu snívame spoločný sen. stretávame sa na rôznych tvorivých či me-
ditačných pobytoch. Posledné leto sme boli spolu v Zaježovej.
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dobrovoĽnÍCTvo A PodPorA 

Aktivity Podvečerných bohoslužieb a rodiaceho sa cirkevného zboru žijú zo svojich 
vlastných mentálnych i materiálnych zdrojov. Tvoria ich ľudia, ktorí pracujú v dob-
rovoľníckych skupinách.

KoordInAčnÝ TÍM tvoria ľudia, ktorí sa starajú o celkový rozvoj komunity pod-
večerých bohoslužieb. 

PodPorné sKuPIny

bez nich by bohoslužby neboli. Každá skupina sa stará o inú zložku bohoslužby: 

1. ProjeKCIA: je treba pripraviť texty i obrázky na premietanie

2. PIesne: Pri doprovode piesní sa striedajú niekoľkí organisti

3. ZvuK A sveTlo: bohoslužby majú svoju zvukovú aj svetelnú réžiu 

4. ZbIerKA: niekto musí myslieť na zbierku v závere bohoslužieb

5. brÁnA: je treba otvoriť bránu a byť pri nej počas celej bohoslužby 

6. deTI: je treba pripraviť program pre deti

7. KAvIAreŇ: niekto musí pripraviť kávu, vodu na čaj a upiecť koláče

Tvor Ivé sKuPny

vÝTvArnÍCKA sKuPInA: skupina výtvarníkov, niekoľkokrát v roku pripravuje 
vizuálne, hudobné či pohybové symboly k téme bohoslužby. 

hoMIleTICKÁ sKuPInA: učíme sa hovoriť o bohu súčasnou rečou: Pochybnosť 
spájať s vierou, kritický rozum so zjavením. obdarení laici sa učia umeniu homílie. 
svoje kázne čas od času prednášajú na podvečerných bohoslužbách. 

sKuPInA novÝCh PIesnÍ: venuje sa piesňovej tvorbe. hľadá spôsob ako uvádzať 
nové piesne do liturgie. 
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FI nAnCI e

Podvečerné bohoslužby, podobne ako všetky menšie cirkevné spoločenstvá, fun-
gujú vďaka finančným darom a príspevkom ľudí, ktorí sú ich súčasťou. Štátna pod-
pora (príspevok na plat kazateľa a pracovníkov cirkvi) tvorí okolo 15% z celkových 
nákladov).

Finančnú stránu podvečerných bohoslužieb možno rozdeliť 
do niekoľkých oblastí:

Pr evÁdZKA Podvečer nÝCh bohoslužI eb – elektrina, kúrenie, plat ka-
zateľa, materiálové zabezpečenie a podobne.

PoTr eby sPoj ené s KonKr éTnyM I CI eĽM I a projektmi podvečerných 
bohoslužieb – príležitostné výtvarné inštalácie, podpora práce s deťmi, kaviarne, 
klubov, prednášok, vzdelávania a podobne. 

PoMoC ĽuĎoM v nÚdZI – materský Zbor Cirkvi bratskej pred niekoľkými 
rokmi zriadil Fond pomoci, ktorý slúži na pomoc ľuďom v nečakaných, sociálne ná-
ročných životných situáciách.

PodPorA AKTIvÍT M I Mo „Zborovej KoMunITy“ – keďže sme otvore-
ným spoločenstvom, snažíme sa v rámci svojich možností špeciálnou finančnou 
zbierkou podporiť aj zmysluplné neziskové aktivity mimo našej komunity.

rodIACe sA sPoločensTvo MôžeTe PodPor IŤ:

ZbI er Kou PočAs bohoslužI eb. Zbierka je súčasťou liturgie každú nedeľu. 
vyjadruje myšlienku prijímania a dávania. duchový rozmer viery sa v akte darova-
nia spája s jej praktickým vyjadrením. 

PrAvI delnÝM dArCovsTvoM. Pravidelné finančné dary prevodom na účet 
zboru umožňujú dlhodobejšie finančné plánovanie. Práve preto sú pravidelné fi-
nančné dary z hľadiska prevádzky a rozvoja podvečerných bohoslužieb kľúčové.

Pr ÍsPevKoM do Fondu PoMoCI. Chceme poskytovať materiálnu pomoc 
ľuďom v núdzi a sociálne či zdravotne znevýhodeným ľuďom z okruhu Zboru Cirk-
vi bratskej v bratislave.

v súvislosti s finančnou stránkou podvečerných bohoslužieb chceme povedať ešte 
jednu vec, ktorú považujeme za dôležitú. Ak bude Pán boh vnímať to, čo sa na pod-
večerných bohoslužbách a v spoločenstve, ktoré ich tvoria, deje ako zmysluplné  
a hodnotné, tak sa aj o finančnú stránku ich prevádzky postará. Ak to tak nebude, 
nepomôže ani tá najšikovnejšia fundraisingová kampaň.
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CI r Kev brATsKÁ v brATIslAve

vyŠe 80 roKov TvorIvého dobrodružsTvA nA CuKrovej ulICI

v ProsTr edÍ novÝCh MožnosTÍ, neistoty a duchovného hľadania ako 
miestne spoločenstvo Cirkvi bratskej v bratislave a súčasť svetového kresťanstva, 
chceme byť pre súčasného človeka zrozumiteľným vyjadrením biblického zjavenia 
Trojjediného boha a pôsobiť k osobnej viere, rozvoju jednotlivcov, rozvoju rodín, 
rozvoju skupín, budovaniu spoločenstva jednoty v rozmanitosti s cieľom osláviť 
boha vo svete a vnášať hodnoty evanjelia do všetkých sfér spoločnosti.

sM e Kr esŤAnsKÝM sPoločensTvoM ProTesTAnTsKého TyPu. 
Zdôrazňujeme nevyhnutnosť osobného rozhodnutia pre vieru. Kresťanstvo sa  
podľa našej mienky nedá naučiť z katechizmu, vieru nemožno zdediť po rodičoch.  
K autentickému kresťanstvu vedie cesta osobného hľadania, rozhodnutia a nasle-
dovania. 

ZA M I er Ku vI ery, sPolu s osTATnÝM I Kr esŤAnsKÝM I CI r KvAM I, 
považujeme sväté písma starej a novej zmluvy.  bibliu interpretujeme v zhode  
s ekumenickými doktrínami  starokresťanských vierovyznaní: Apoštolského vy-
znania, nicejsko-Carihradského vyznania a Athanásiovho vyznania.  

PoChÁdZAM e Z evAnj elICKej A  r eFor MovAnej  TrAdÍCI e. his-
toricky nadväzujeme na  prebudenecké  hnutie, na  Modrý kríž, Kristínu a Máriu 
royovú a  na dedičstvo jednoty bratskej. jej posledným biskupom bol jan Ámos Ko-
menský. jednota  bratská zanikla pod  protireformačným tlakom.  Komenský vtedy 
povedal, že zánik tej malej jednoty neľutuje, bohu totiž ide o veľkú jednotu, v kto-
rej sa stretnú všetci kresťania a napokon sa v nej zjednotí celé ľudstvo.

v duChu jAnA ÁMosA I My CI r Kev ChÁPeM e eKuM enICKy.  Každú 
cirkev, ktorá  verí vo veľkonočné  evanjelium, vo vtelenie boha v ježišovi Kristovi, 
v spásu  cez  jeho smrť  a vzkriesenie, vnímame ako súčasť  jediného celku. sme iba 
jeho maličkou čiastkou.  

roZMAnITosŤ nI e j e ZlÁ, Zlé j e  nePr IATeĽsTvo. Toto nepriateľstvo, 
žiaľ, pociťujeme  dodnes. Cirkev v západnej európe stratila dôveryhodnosť  pre svo-
je kliatby,  prenasledovania a náboženské vojny. To všetko v mene viery, že sú vlast-
níkmi absolútnej  pravdy.  ekumenické kresťanstvo  je  aktom pokánia za hriechy 
našich otcov.  bez tohto pokánia nemôžeme  dúfať, že európsky človek znova vezme 
evanjelium vážne.
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svoje PeŇAžné PrÍsPevKy môžete poslať na účet Zboru Cirkvi bratskej v bratislave  
s uvedením niektorého z nasledovných variabilných symbolov:

Podvečerné bohoslužby: 2665040073 / 1100, vs: 300. Finančný príspevok s variabil-
ným symbolom 300 bude použitý na prevádzku a rozvoj podvečerných bohoslužieb.

Fond PoMoCI ĽuĎoM: 2665040073 / 1100, vs: 301. Fond pomoci je určený na finančnú 
pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v sociálne ťažkej životnej situácii.

vÝTvArné InŠTAlÁCIe A hudbA: 2665040073 / 1100, vs: 302. Finančné príspevky  
s variabilným symbolom 302 budú použité na úhrady nákladov, súvisiacich s výtvarnou a hu-
dobnou stránkou bohoslužieb.

nové PrIesTory Pre Podvečerné: 2665040073 /1100, vs: 303. Finančné príspevky 
s variabilným symbolom 303 budú určené na prenájom, prípadne kúpu nových priestorov,  
v ktorých by malo nájsť svoj domov novovznikajúce spoločenstvo z podvečerných bohoslužieb.
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