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Milé priateľky,  

 
 

Tak a sme tu opäť a dúfame že sa budeme môcť spolu stretávať počas ďalšieho roka pri 
nedeľných aktivitách plných  inšpirácie, nového poznania, zábavy a priateľstva spolu 

s ostatnými židovskými ženami na Slovensku.  
 
 

V prílohe vám posielame kompletný kalendár podujatí na nasledujúci rok. Odporúčam 
Vám odložiť si tento kalendár, aby ste ho vždy mohli použiť. Symbolické vstupné na 

jednotlivé stretnutia je 5 EUR. Všetky tohtoročné stretnutia sa budú konať v priestoroch 
ŽNO, Panenská 4, Bratislava Staré mesto.  

 Pre tie z vás, ktoré by od nás rady dostávali pripomienku pred každým podujatím prosím 
pošlite vašu e-mailovú adresu alebo SMS číslo, aby sme vás mohli ľahko kontaktovať.     

Kontakt:  Židovské vzdelávacie centrum Chabad  
Chanie Myers: 0905 964 155, prípadne e-mailom: chabad@stonline.sk alebo 

chaniemyers@gmail.com  
     

Všetky sme členkami jednej veľkej rodiny a naším cieľom je plánovať podujatia ktoré  
nám pomôžu upevniť vzájomné vzťahy a vzťah k Tore, ktorá drží náš národ živý, a ktoré 

budú prebiehať v príjemnej a prijateľnej židovskej atmosfére. Teším sa na stretnutie 
s vami na najbližšom podujatí! 

 
 

So srdečným pozdravom, 
 Lena, Gaba, Edita a Chanie 

plánovacia komisia – N´šei Chabad Slovensko 5775 
 
 

Tešíme sa na Vás! 
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N´ŠEI CHABAD – ZDRUŽENENIE ŽIDOVSKÝCH  ŽIEN NA SLOVENSKU 
KALENDÁR PODUJATÍ 5775/2014-2015 

 

 
NOVEMBER / CHEŠVAN 
Dátum a čas: Nedeľa 23.11. 2014 o 16:00 hod. 
Prednáška:  „Podobáme sa na svoje matky?“ – Dina, Leina dcéra 
Poznávajme modlitby: „Boruch Šeomar“ 
Špeciálna aktivita: Hra: „Spoznávam ťa“ Bingo 
Košer recept: Zapekaná zelenina 
 
 
DECEMBER / KISLEV 
Dátum a čas: Nedeľa 14.12. 2014 o 16:00 hod. 
Prednáška:  „Čo majú sviečky a duše spoločné?“ 
Poznávajme modlitby: „Ašrei“ 
Špeciálna aktivita: Chanuková oslava! 
Košer recept: Varianty zeleninových latkes 
 
 
JANUÁR / TEVET 
Dátum a čas : Nedeľa 11.1.2015 o 16:00 hod. 
Prednáška:  „Chasidizmus a ženy“ 
Poznávajme modlitby: „Jištabach“ 
Košer recept: Elegantné cestovinové šaláty 
 
 

 

FEBRUÁR / ŠVAT 
Dátum a čas: Nedeľa 1.2. 2015 o 16:00 hod. 
Prednáška:  „Tu B´Švat a štyri židovské novoročné dni“ 
Poznávajme modlitby: „Oz Jošir“ 
Špeciálna aktivita: Čajová slávnosť 
Košer recept: Ovocný koláč 

 
 

 

MAREC / ADAR 
Dátum a čas: Nedeľa 1.3. 2015 o 16:00 hod. 
Prednáška:  „Viac ako príbeh“ – hlboký pohľad do Megily (Kniha Esterina) 
Poznávajme modlitby: „Haleluka“ – modlitba vďakyvzdania 
Špeciálna aktivita: Keramické masky 
Košer recept: Miniatúrne Šalach Mones dezerty 
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MAREC / NISAN 
Dátum a čas: Nedeľa 29.3. 2015 o 16:00 hod. 
Prednáška:  „Čím ste boli potrestané?“ – význam 10. pohrôm  
Poznávajme modlitby: Úryvok z Hagady - „Pesach, Maca a Moror“  
Špeciálna aktivita: Dekorácia Pesachových záster 
Košer recept: Pesachové blinces a Pesachové žemle 

 
 

 

APRÍL /IJAR 
Dátum a čas: Nedeľa 26.4. 2015 o 16:00 hod. 
Prednáška:  „Využitie každého dňa“- Dôležitosť času 
Poznávajme modlitby: „Sefiras Haomer“ 
Košer recept: Rýchle a ľahké recepty z kuracieho mäsa 

 
 
 

MÁJ / SIVAN 
Dátum a čas: Nedeľa 31.5. 2015 o 16:00 hod. 
Prednáška:  „Voda, ktorá neuhasí oheň“ – Sila Mikvy 
Poznávajme modlitby: „Modlitba po ponorení do Mikvy“ 
Špeciálna aktivita: Prehliadka Mikvy na Zámockej ulici 
Košer recept: Krémová tekvicová polievka 

 

 

 

JÚN / TAMUZ 

Dátum a čas: Nedeľa 21.6. 2015 o 16:00 hod. 
Prednáška:  „Využitie letných mesiacov“ 
Poznávajme modlitby: „Ein keilokeinu“ 
Špeciálna aktivita: Piknik 
Košer recept: „Quiche“  

 

 

 

SEPTEMBER / ELUL 

Dátum a čas: Nedeľa 6.9. 2015 o 16:00 hod. 
Prednáška:  „Vrchol modlitieb na Jom Kipur“- Unesane Tokef 

 (najvýznamnejšia modlitba) 
Poznávajme modlitby: „Lamnaceiach“ – pred trúbením na Šofar 
Špeciálna aktivita: Návšteva hrobky Chasama Sofera 
Košer recept: Tradičné Roš Hašana jedlá 
 


