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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, 
 Ula, Gaba, Edita a Chanie 

plánovacia komisia – N´šei Chabad Slovensko 5776 
 
 

Tešíme sa na Vás! 
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N´ŠEI CHABAD – ZDRUŽENIE ŽIDOVSKÝCH ŽIEN NA SLOVENSKU 
KALENDÁR PODUJATÍ 5776/2015-2016 

 
 
NOVEMBER / KISLEV 
Dátum a čas: Nedeľa 29.11. 2015 o 16:00 hod. 
Prednáška:  „Ženský aspekt Chanuky“  
Poznávajme modlitby: „Tchine na mesiac Kislev“ 
Špeciálna aktivita: Výroba Chanukových čokoládových  bonbónov 
Košer recept: Tvarohové placky / Jablkové pyré na latkes 
JANUÁR / TEVES 
Dátum a čas : Nedeľa 10.1.2016 o 16:00 hod. 
Prednáška:  „Lekcia pre život – Noach a potopa“ 
Poznávajme modlitby: „Tchine pri pečení šábesovej chaly“ (barches) 
Špeciálna aktivita: Slovenské veľkolepé pečenie chaly!  
Košer recept: Chala – rôzne varianty 
FEBRUÁR / ŠVAT-ADAR I. 
Dátum a čas: Nedeľa 14.2. 2016 o 16:00 hod. 
Prednáška:  „Ani Maamin“ – 13 zásad židovskej  viery 
Poznávajme modlitby: „13 zásad viery – Yud Gimel Ikrei Emuna“ 
Špeciálna aktivita: Hry o identite a viere 
Košer recept: Zeleninové prílohy 
MAREC / ADAR II. 
Dátum a čas: Nedeľa 20.3. 2016 o 16:00 hod. 
Prednáška:  „Osobnosti Megily – Achašveiroš, Vašti a Haman“ 
Poznávajme modlitby: Tchine na mesiac Adar 
Špeciálna aktivita: Koncert a Purimové piesne – zaspievajme si spolu! 
Košer recept: Šalach Mones dobroty – koláčiky a rezy z arašidového masla a čokolády 
APRÍL /NISAN 
Dátum a čas: Nedeľa 17.4. 2016 o 16:00 hod. 
Prednáška:  „Moiše ako vodca“ 
Poznávajme modlitby: „Chad Gadya“ 
Špeciálna aktivita: „Osim Seder“ (Robme poriadok) – Nápady na usporiadanie a sprehľadnenie 

vášho domova prezentované zástupkyňou firmy „Liorder 
Košer recept: Pesachové recepty z Izraela 
MÁJ / IYAR 
Dátum a čas: Nedeľa 15.5. 2016 o 16:00 hod. 
Prednáška:  „Navždy spolu – význam rodiny v Judaizme“ 
Poznávajme modlitby: „Bar Yochai Nimšachta Ašrecha“ 
Špeciálna aktivita: Návšteva domova dôchodcov Ohel David 
Košer recept: Tradičné izraelské „chatzilim“ 
JÚN / SIVAN 

Dátum a čas: Nedeľa 5.6. 2016 o 16:00 hod. 
Prednáška:  „Rozprával so mnou B-h?“ – viera v b-žské zjavenie pri darovaní Tóry 
Poznávajme modlitby: „Vehaarev No“ 
Špeciálna aktivita: Zdobenie svietnikov lisovanými kvetmi 
Košer recept: Rôzne varianty blinces na sviatok Šavuos  

 

 

 

 


