
Služba kázania vo zboroch 

Miesto/deň 2. 9. 16. 23. 30. 

Bratislava 1 K. Badinský M. Riečan K. Badinský B. Soós F. Kolesár 

Bratislava 2 M. Ďuriš K. Badinský VP D. Novomeský  B. Kern 

Petržalka BA1  M. Riečan J. Muráň K. Badinský 

Dúbravka M. Bossányiová BA2 T. Braun M. Pajdová M. Riečan 
 
Pravidelné týždenné stretnutia: 
Nedeľa:  Spoznaj svoj dar – seminár príp. na sl. Ferienčíkova 
Pondelok:  modlitebné stretnutie   Cablkova  18:00 hod. 
Utorok:   biblické štúdium   Dúbravka  18:30 hod. 
Streda:   modlitebné stretnutie seniorov  Ferienčíkova  10:00 hod. 
  stretnutie mládeže   Cablkova  18:00 hod. 
  modlitebné stretnutie  Petržalka  18:00 hod. 
Štvrtok:  cvičenie – fitness   Ferienčíkova  17:00 hod. 
Piatok:   stretnutie mládeže    Cablkova  17:00 hod. 
Sobota:   stretnutie učiteľov sobotnej školy   08:40 hod. 

Sobotná škola – štúdium Božieho slova  09:30 hod. 
Kázanie Božieho slova    10:50 hod. 

Dôležité dátumy a podujatia 
Január  
6. - 16.  Desať dní modlitieb za Ducha Svätého  Bratislava zbory, skupiny 
9.  Večera Pánova BA2 + Dúbravka  Ferienčíkova  
10. 17. 24. 31. Spoznaj svoj dar – seminár prípravy na službu Ferienčíkova   
11. - 13.   Kazateľské stretnutie    Račkova dolina 
15. - 17.  Snem Klub Pathfinder   Tatranská Štrba 
16.  Členské zhromaždenie BA1   Cablkova 
22. – 24.  Program JOEL – seminár prípravy na službu SZ západné Slovensko 
29. – 31.   Radcovský kurz KP 1   Poprad 
30.  Okrskové stretnutie vedúcich odd. Zdravia Trenčín 

OZNAMY A VÝZVY: 
10. 1. o 18:00 hod. Začíname so študijným programom s názvom „Spoznaj svoj dar“. Je zameraný na 
odovzdanie skúseností a poznania ako sa pripraviť na kázanie Božieho slova, ako viesť skupinu biblického 
štúdia, ako správne študovať, vykladať a interpretovať Božie Slovo a pod. Stretnutia budú každú nedeľu 
v modlitebni na Ferienčíkovej ul. Všetci, ktorí sa chcú zúčastniť sú vítaní. Tešíme sa na Vás. K. Badinský, M. 
Riečan. 

 
Zbor Bratislava 1 Cablkova ul. č. 3, 821 04; ba1.casd.sk 
Zbor Bratislava 2, Ferienčíkova ul. č. 5, 811 04; ba2.casd.sk 
Skupina Petržalka, Wolkrova ul. č. 4 
Skupina Dúbravka, M. Sch. Trnavského 2/A (kostol ECAV) 
Zborový kazatelia: Karol Badinský, tel: 0905 302 793, e-mail: kbadinsky@casd.sk 
Marek Riečan, tel: 0917 338 362, e-mail: mriecan@casd.sk 
www.casd.sk 

 

JANUÁR 2016  

 

Desať dní modlitieb za vyliatie Ducha Svätého  
Zostávať v Kristovi – mať plnosť života  

od 6. januára 
Boh vykonal mnoho zázrakov v priebehu Desiatich dní modlitieb. Duch svätý priniesol oživenie, 
obrátenie, obnovenie nadšenie pre evanjelizáciu a uzdravoval vzťahy. Modlitba je príležitosťou, 
kde sa rodí oživenie! Veríme, že sa život váš i život tých, za ktorých sa modlíte bude meniť, keď sa 
pripojíte k ostatným členom v modlitbách za vyliatie Ducha svätého.  
Tu sú príbehy niektorých ľudí, ktorí sa zúčastnili Desiatich dní modlitieb v minulom roku: „Moc 
Ducha svätého pôsobí v našom zbore. Niekoľko nechodiacich členov sa vrátilo do zboru a niektorí 
z našich členov sa plne rozhodli tento rok chodiť s Pánom. Vďaka a Boh vám žehnaj.“ Joe Kin, 
Kanudi SDA Church, Port Moresby, Papua New Guinea „Boh nám bohato požehnal, keď sa náš 
zbor schádzal k modlitbám počas týchto Desiatich dní modlitieb. Prišiel i jeden mladý muž, ktorý 
už vo zbore nebol veľmi dlho. Jeho žena prišla na modlitebné zhromaždenie v piatok večer a celá 
skupina sa modlila za jej manžela, aby sa vrátil do zboru. A v sobotu ráno sa vo zbore ukázal! 
Chválime Boha za to, čo koná v našom strede!“ Peggy Casebier, Oregon, USA „Desať dní 
modlitieb oživilo náš zbor Southend i piatkové modlitebné stretnutia, ktoré už dlho v našom zbore 
nefungovali. Toto desaťdenné stretávanie nás poučilo, že naša sila spočíva v našich modlitbách a že 
vnáša medzi členov jednotu a nadšenie z diela pre Pána.“ Tafadzwa Katsota, Southend SDA 
Church, Zimbabwe „Náš kazateľ Bill McClendon sa modlil modlitbu ochrany za všetkých, ktorí 
boli na modlitebnom zozname. 7. januára som išla do práce v dopravnej špičke a nejaké auto v 
prostrednom pruhu vošlo do vyjazdenej stopy v snehu a dostalo šmyk. Začalo sa točiť dokola a 
nakoniec sa zastavilo v mojom pruhu priamo predo mnou asi pol metra od môjho auta. Vydýchla 
som si: Vďaka, Pán Ježíš!“ Vodič v aute videl moju tvár, otočil auto a odišiel. Odťahová služba, 
ktorá išla za mnou, čakala, že bude mať nejakú prácu, ale nič z toho nebolo! Volala som nášmu 
kazateľovi a vyrozprávala mu, čo sa stalo. Boh je s nami stále; ja osobne si to budem pamätať už 
navždy.“ Charmaine Ridgely, Baltimore First SDA Church, Ellicott City, Maryland, USA „Som 
vďačný nášmu nebeskému Otcovi, že urobil niečo mimoriadneho. Mám brata, ktorý má 10 rokov a 
má problémy so srdcom. Lekári rozhodli, že musí podstúpiť operáciu srdca v Indii. Keď som sa za 
neho začal modliť, rýchlo sa počas pár dní zotavil. Medzitým lekári odhadovali, že sa zotaví 
najskôr až za dva týždne. Boh sa rozhodol, že mu ešte zachráni život a zajtra sa vráti z Indie. 
Čakám na veľké veci, ktoré v nasledujúcich dňoch ešte prídu. Yoel Asaph, Mwanza, Tanzánia  
Téma našich modlitieb: Zostávať v Kristovi – mať plnosť života.  
Počas dní modlitieb 2016 sa budeme modliť za Ducha svätého a za to, aby nás naučil, ako zostávať 
v Kristovi a získať „plnosť života“. Apoštol Pavel vyzýva veriacich aby „boli naplnení Duchom“ 
(Ef 5,18), „aby pre bohatstvo Božej slávy vo vás jeho Duchom mocne zosilnel vnútorný človek a 
aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske 
mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, 
ktorá prevyšuje poznanie, a tak aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou.“ (Efez 3,16-19). 
Zostávať v Kristovi znamená neustále prijímať jeho Ducha a cele sa odovzdať jeho službe. Spojenie 



medzi Bohom a človekom musí byť stále živé. Rovnako ako vinná ratolesť stále čerpá miazgu zo 
živého kmeňa, máme sa i my pevne držať Ježiša a vierou od neho prijímať silu a dokonalosť jeho 
povahy.“ (Túžba vekov s. 676 ang.). “‘Zostaňte vo mne a ja vo vás’ je niečo, čo je možné 
uskutočniť, a túto výzvu by sme nedostali, pokiaľ by sme sa podľa nej nemohli zariadiť. Ježíš, náš 
Spasiteľ nás stále k sebe priťahuje svojim Duchom svätým, pôsobí na našu myseľ, aby sme s ním 
zostávali... Požehnania, ktoré ponúka, sú všetky spojené s naším osobným rozhodnutím. Má byť 
Kristus odmietnutý? Ježíš hovorí: ‘Kto ku mne príde, toho nevyženie von’ (Ján 6,37). Na inom 
mieste hovorí: ‘Ale vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život.’ (Ján 5,40)” (In Heavenly Places, 
p. 55). Potrebujeme mať Ducha každý deň v našich životoch, aby sme zostávali v Kristovi, mali 
plnší život a zdieľali sa o Kristovi so stratenými Božími synmi a dcérami. Kristus nás pozval, aby 
sme v ňom zostávali, takže je veľmi dôležité, aby sme sa naučili, ako to urobiť. V priebehu týchto 
desiatich dní pochopíme, prečo a ako v Kristovi zostávať a zistíme, ako to zmení naše životy. 
Poďme sa spoločne modliť, aby nás Boh naučil „jeho tajomstvo medzi pohanmi: Je to Kristus 
medzi vami (Kol 1,27).  
Inštrukcie k modlitbám  
• Dbajte na to, aby boli modlitby krátke – jedna alebo dve vety k jednej téme. Potom dajte možnosť 
i druhým. Môžete sa modliť, ako často budete chcieť ako v bežnom rozhovore.  
• Ticho nie je problém, pokiaľ dáva každému možnosť naslúchať Duchu svätému.  
• Spievanie piesní, ako vás Boh povedie, môže byť veľkým požehnaním.  
• Skôr než tráviť cenný čas modlitieb tým, že sa budeme baviť o tom, za čo sa modliť, je lepšie sa 
hneď modliť. Potom sa i ostatní môžu modliť za vaše prosby a dovolávať sa zasľúbení, ktoré 
potrebujete.  
Je našim privilégiom sa ich v modlitbách dovolávať Božích zasľúbení. Všetky jeho prikázania a 
rady sú tiež zasľúbeniami. Nikdy by od nás nežiadal nič, čo by sme v jeho sile nemohli zvládnuť. 
Keď sa modlíme, je ľahké sa sústrediť na svoje potreby, potiaže a na to, čo nás trápi a pritom  
nariekať nad svojou situáciou. To však nie je účelom modlitby. Modlitba má za cieľ posilniť našu 
vieru. To je dôvod, prečo sme vyzývaní, aby sme sa dovolávali Božích zasľúbení pri svojich 
modlitbách. V prednáške je vždy uvedený biblický verš a môžete sa naň odvolávať v každé svojej 
modlitbe. Používajte aj iné zasľúbenia. Pomôžu vám, aby ste sa nezamerali na seba a svoje slabosti, 
ale na Ježiša. Pozeraním na neho môžeme byť zmenení k jeho obrazu. „Každé zasľúbenie v Božom 
slove je pre nás. V našich modlitbách predkladajme Božie prísľuby a s vierou sa ich dovolávajme. 
Jeho slovo je uistením, že pokiaľ žiadame vo viere, dostaneme všetky duchovné požehnania. 
Neprestávajte žiadať a dostanete omnoho viac, než ste žiadali alebo si predstavovali.“ (In Heavenly 
Places, s. 71). „Proste o Ducha svätého. Boh si stojí za každým zasľúbením, ktoré kedy povedal. So 
svojou Bibliou v ruke povedzte: Urobil som, čo si povedal.  Predkladám ti Tvoje zasľúbenia, 
žiadajte a bude vám dané; hľadajte a nájdete; klepte a bude vám otvorené.“ (Kristove podobenstvá, 
s. 147 ang.). „Neviditeľné armády svetla a moci stoja po boku slabých a ponížených, ktorí veria a 
dovolávajú sa Božích zasľúbení“ (Kristove podobenstvá, s. 176 ang.). Ako sa môžete dovolávať 
zasľúbení? Napríklad keď sa budete modliť o pokoj, môžete sa dovolávať textu J 14,27 a povedať: 
„Pane, ty si vo svojom slove povedal – ‚Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam; nie ako 
dáva svet, ja vám dávam. Nech sa vaše srdce nechveje a nedesí!‘ Daj mi Pane pokoj, ktorý si mi 
sľúbil.” Vytvorili sme dokument „Zasľúbenia, ktorých sa môžete v modlitbe dovolávať“ s rôznymi 
typmi zasľúbení.  
Pôst  
Chceli by sme vás povzbudiť, aby ste sa mohli postiť ako Daniel počas týchto desiatich dní. Začať 
rok s pôstom a modlitbou je úžasný spôsob, ako zasvätiť naše životy Bohu v nasledujúcom roku. 
Ellen Whiteová hovorí: „Teraz a až do konca času by mal Boží ľud vážne a bdelo dôverovať v 
Božiu múdrosť a nie vo svoju. Mali by si určiť dni k pôstu a modlitbe. Úplné zdržanie sa jedla nie 
je nutné, ale mali by jesť striedme, jednoduché jedlá.“ (Counsels on Diet and Foods, pp. 188, 189). 

Vieme o Danielovi, ktorý jedol ovocie a zeleninu po 10 dní. I vás chceme rovnakým spôsobom 
povzbudiť, aby ste si v týchto dňoch vybrali jednoduchú stravu - ktorá vynechá cukor, priemyselne 
spracované potraviny a sladené nápoje, čo by nám mohlo prospieť. Za prvé, konzumácia 
jednoduchých jedál znamená predovšetkým úsporu času, ktorý potom môžeme stráviť s Pánom. Za 
druhé, čím je naša strava jednoduchšia, tým je pre žalúdok ľahšie trávenie a tým budeme mať 
jasnejšiu myseľ. Všetci vieme, že cukor zatemňuje náš čelný lalok, centrum nášho uvažovania. 
Pokiaľ chceme jasnejšiu myseľ k počutiu Božieho hlasu a pokiaľ chceme byť priťahovaní bližšie k 
Bohu, potrebujeme sa uistiť, že nám v tom naša strava nebude brániť. Bolo nám povedané: „Strážte 
si pozorne čas na modlitbu, štúdium Biblie a na skúmanie svojho vnútra“ (Gospel Workers, p. 100). 
Pôst nám naviac k jasnej mysli môže pomôcť tiež nahliadnuť do nášho srdca. Pôst nie je len 
zrieknutie sa jedla. Chceme vás vyzvať, aby ste sa postili tiež od sledovania televízie, Facebooku či 
Youtube alebo od hrania počítačových hier, to všetko nám môže vziať veľa času. Dajte stranou 
všetko, čo ide, aby ste mali dosť času, ktorý strávite s Pánom. Pôst nie je spôsob, ako získať od 
Boha zázrak. Pôst je o tom, pokoriť svoje tak, aby Boh mohol pracovať v nás a skrze nás. Poďme sa 
pokoriť pred Bohom a hľadajme ho celým svojim srdcom, celou svojou mysľou i celou svojou 
silou. Priblížme sa k Bohu skrze modlitbu a pôst a Boh sa priblíži k nám  
Duch svätý.  
Poproste Ducha svätého, aby vám ukázal ako, alebo za čo sa máte modliť vo svojom osobnom 
živote alebo v konkrétnej situácii. Biblia nám hovorí, že nevieme, za čo sa máme modliť, a že Duch 
svätý je tým, kto sa za nás prihovára. „Nemali by sme sa modliť len v Kristovom mene, ale tiež pod 
vplyvom Ducha svätého. To vysvetľuje to, čo je myslené, keď sa hovorí, že Duch‚ sa za nás 
prihovára nevysloviteľným vzdychaním.' Rim 8,26. Na takúto modlitbu Boh rád odpovedá.  
Viera 
V duchu prorockom je napísané, že „modlitba a viera sú schopné vykonať to, čo nie je schopná 
akákoľvek moc na Zemi“ (Ministry of Healing, s. 509). Sme teda vyzvaní k modlitbám a viere, že 
Boh nás počuje a na naše modlitby odpovie. „Kristus hovorí: ‚Proste a bude vám dané.‘ V týchto 
slovách nám Kristus dáva pokyn, ako by sme sa mali modliť. Máme k nebeskému Otcovi 
pristupovať s detskou prostotou a prosiť ho o dar Ducha svätého. Ježíš hovorí: ‚Verte, že všetko, za 
čo v modlitbe poprosíte, je vám dané a budete to mať.’ Musíte prísť k Otcovi s pokáním, vyznať 
svoje hriechy, vyprázdniť svoju duši od každého hriechu a špiny a je vašou prednosťou vyskúšať 
Božie zasľúbenia… Je treba, aby sme verili Božiemu slovu; pretože skúška nášho charakteru sa 
nachádza v tom, že sa upevňujeme vo svätej viere. Boh vás skúša skrze Božie slovo. Nemusíte 
čakať na nejaké úžasné emócie, že vás Boh vypočul; pocity nie sú tým správnym kritériom, lebo sa 
menia rýchlo ako mraky na oblohe… „Máme príliš malú vieru. Obmedzujeme tým Pána. Mali by 
sme byť vďační, že sa Boh milostivo rozhodol niekoho z nás použiť ako svoj nástroj. Na každú 
úprimnú odpoveď vyslovenú za čokoľvek vo viere, príde odpoveď. Nemusí prísť hneď vtedy, keď 
to očakávame; ale príde, možno nie v dobe, keď sme to čakali, ale rozhodne v dobe, keď to budeme 
najviac potrebovať.“ (Svedectvá pre cirkev, sv. 3, s. 209 ang.). Proste Boha, aby vám pomohol 
veriť, že vás počul a odpovie vám. Je nám tiež povedané, že „môžeme žiadať o akýkoľvek dar, 
ktorý Boh sľúbil; máme veriť, že dostaneme a chváliť Boha, že sme ho dostali“ (Výchova, s. 258). 
Vytvorme zvyk z toho, že budeme Bohu už vopred ďakovať za to, čo pre nás ešte len urobí, ako 
v budúcnosti vypočuje naše modlitby.  
Modlíte sa za sedem ľudí  
Chceme vás povzbudiť, aby ste sa počas týchto Desiatich dní modlitieb modlili za sedem ľudí, u 
ktorých by ste si priali, aby sa objavilo ovocie Ducha svätého. Môžu to byť príbuzní, priatelia, 
spolupracovníci, susedia alebo známi. Urobte si čas a spýtajte sa Boha, za koho by ste sa mali 
modliť. Poproste ho, aby vám tých ľudí skutočne položil na srdce. 
Organizátori celosvetového ústredia cirkvi,  
http://www.tendaysofprayer.org/ 


