
Služba kázania pri sobotných bohoslužbách

SEPTEMBER

Miesto / deň 5. 12. 19. 26.

Bratislava 1 B. Kern M. Riečan Duda E. K. Badinský 

Petržalka K. Badinský J. Turóci J. Muráň J. Muráň 

Bratislava 2 F. Kolesár K. Badinský M. Bieliková M. Riečan

Dúbravka M. Riečan A. Vrbanová K. Badinský BA2

Pravidelné týždenné stretnutia:
Pondelok: modlitebné stretnutie Cablkova 18:00 hod.
Utorok: biblické štúdium Ferienčíkova 17:00 hod.

biblické štúdium Dúbravka 18:30 hod.
Streda: modlitebné stret. seniorov Ferienčíkova 10:00 hod. 
 stretnutie mládeže Cablkova 17:00 hod.

spoločenské centrum 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 v septembri
2. - 6. Výročný seminár knižnej evanjelizácie ČSU Račková dolina
6. Zborový výlet BA2 Líščie údolie
11. - 13. Východná Vysoká, stretnutie mladých Mlynčeky
11. - 13. Milujem svoje mesto - víkend kresťanských programov Bratislava
15. Výbor Slovenského združenia Martin
18. - 20. Víkend duchovnej obnovy - Kresťanský domov BA1 Bratislava
18. - 20. Áčko, vzdelávanie mládeže - regionálne stretnutia ZS, SS, VS
26. Večera Pánova  pre všetky zbory a skupiny v BA Bratislava
25. - 27. Konferencia žien Račková dolina
25. - 28. Školenie lektorov oddelenia zdravia, 11. ročník L. Mikuláš

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, Gessayova ul. č. 9
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

SEPTEMBER 2015

Sestry a bratia, členovia bratislavských zborov CASD.
V závere tohto mesiaca si budeme pripomínať ustanovenie Večere Pánovej a spoločne ju
aj  prežívať.  Je  to  udalosť,  na  ktorú  je  potrebné  sa  pripraviť.  Svojou  účasťou  resp.
neúčasťou  vyjadrujeme  svoju vieru,  pokoru,  oddanosť  i túžbu kráčať  s Kristom a byť
verní. Nie vždy sa nám podarí „byť pripravení“, na túto udalosť a uvedomiť o čo ide.
Zamyslieť  sa  nad  svojim  vzťahom  k Bohu,  svojou  minulosťou  i budúcnosťou.
V nasledujúcich riadkoch nájdete veľmi dobrý základ preto, aby sme prišli pripravení.
Prosím prečítajte si to a venujte čas premýšľaniu o Bohu, a o sebe. Nasledujúce riadky
napísala E. G. White a sú z knihy Túžba vekov. (Karol Badinský) 

„Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha.“ Lebo „kto by
teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi“.
„Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie“ (1 Kor 11,28.27.29).

Keď  sa  veriaci  zhromažďujú,  aby  slávili  pamiatku  Večere  Pánovej,  prítomní  sú  aj
neviditeľní posli. Môže tu byť aj nejaký Judáš, a teda aj služobníci kniežaťa temnoty,
lebo tí sú spoločníkmi všetkých,  čo odmietajú Ducha Svätého. Prítomní sú aj nebeskí
anjeli. Títo nepozorovaní hostia sú pri každej podobnej príležitosti. Môžu sem prísť aj
ľudia, ktorí srdcom neslúžia pravde a svätosti, ale chcú sa slávnosti zúčastniť. Nemali by
sme im v tom brániť. Prítomní sú svedkovia, ktorí kedysi videli, ako Ježiš umýval nohy
svojim učeníkom i Judášovi. Na tento úkon teda nehľadia len ľudia.
Kristus  prítomnosťou  Svätého  Ducha  spečaťuje  svoje  ustanovenie.  Presviedča  a
obmäkčuje ľudské srdce. Neunikne mu ani jediný skrúšený pohľad či myšlienka. Čaká na
kajúcnu a skrúšenú dušu. Všetko má pre ňu pripravené. Ten, ktorý umyl nohy Judášovi,
chce umyť každé srdce od poškvrny hriechu.
Nikto by sa nemal  zriekať  stolovania pre  prípadnú účasť  niekoho nehodného.  Každý
učeník je povolaný k verejnej účasti a tým aj k vyznaniu, že prijíma Krista za svojho
osobného Spasiteľa. Práve pri týchto príležitostiach sa Kristus stretáva so svojím ľudom a
posilňuje  ho  svojou  prítomnosťou.  Azda  aj  srdce  a  ruky  tých,  čo  prisluhujú  Večeru
Pánovu,  sú  nehodné,  no  napriek  tomu  Kristus  slúži  veriacim  svojou  prítomnosťou.
Ktokoľvek prichádza s pohľadom viery  (461) upreným na neho, bude hojne požehnaný.
Všetci, čo zanedbávajú tieto chvíle nebeského spoločenstva, utrpia stratu. Právom možno
o nich povedať: „Nie všetci ste čistí.“
Svojou účasťou na jedení chleba a pití vína s učeníkmi Kristus sa slávnostne zaručil, (658)

že je ich Vykupiteľ. Zveril im novú zmluvu, podľa ktorej všetci, čo ho prijímajú, stávajú
sa Božími deťmi a Kristovými spoludedičmi. Táto zmluva im zaručovala všetky časné i
večné požehnania.  Musela však byť podpísaná Kristovou krvou. Pri tomto posvätnom
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úkone si mali všetci pripomínať nekonečnú obeť prinesenú za nich osobne ako za časť
veľkého celku padlého ľudstva.
Slávnosť Večere Pánovej by však nemala byť chvíľou smútku. Keď sa Pánovi učeníci
zhromažďujú okolo jeho stola, nemajú si pripomínať svoje nedostatky alebo nariekať nad
nimi.  Nemajú  sa  zaoberať  svojou  dávnou  náboženskou  skúsenosťou,  či  už  bola
povznášajúca  alebo  skľučujúca.  Nemajú  si  pripomínať  vzájomné  nedorozumenia.  To
všetko  patrí  do  prípravy.  Skúmali  si  vnútro,  vyznali  hriech  a  urovnali  vzájomné
nedorozumenia. Teraz prišli do spoločenstva s Kristom. Nemajú stáť v tôni kríža, ale v
jeho  spásnom  svetle.  Svoje  srdcia  majú  otvoriť  jasným  lúčom  Slnka  spravodlivosti.
Keďže  majú  srdcia  očistené  Kristovou  predrahou  krvou,  smú  v  plnom  vedomí  jeho
neviditeľnej  prítomnosti  počuť  jeho  slová:  „Pokoj  vám zanechávam,  svoj  pokoj  vám
dávam, ale ja vám nedávam ako svet dáva“ (Ján 14,27).

Zmyslom Pánových slov je: Presvedčený o svojom hriechu pamätaj, že som zomrel za
teba. Ak si utláčaný, prenasledovaný a ak trpíš pre mňa a pre evanjelium, nezabudni, že z
veľkej lásky k tebe som obetoval svoj život. Pod ťarchou svojich zdanlivo neznesiteľných
povinností a preťažkých starostí pamätaj, že som pre teba znášal kríž a nedbal na pohanu.
Ak tvoje srdce desia ťažké skúšky, pripomeň si, že Vykupiteľ tvoj žije a prihovára sa za
teba.
Večera Pánova je svedectvom o Kristovom druhom príchode, túto nádej mala oživovať v
mysli učeníkov. Kedykoľvek sa zišli, aby si pripomínali jeho smrť, spomínali, ako „vzal
kalich, poďakoval a podával im ho so slovami: Pite z neho všetci! Lebo toto je moja krv
zmluvy,  ktorá  sa  vylieva  za mnohých  na  odpustenie  hriechov.  Vravím vám však,  že
odteraz už nebudem piť z tohto plodu viniča až do toho dňa, keď ho budem s vami piť
nový v kráľovstve svojho Otca“ (Mat 26,27-29). V súžení ich potešovala nádej návratu ich Pána.
Nevýslovne vzácna im bola myšlienka: „Vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento
kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde“ (1 Kor 11,26). 

Na  to  nesmieme  nikdy  zabudnúť.  Stále  by  sme  mali  pamätať  na  podmanivú  moc
Ježišovej lásky. Kristus ustanovil tento obrad na (462) svedectvo o Božej láske k nám. Bez
Krista nemožno hovoriť o spojení s Bohom. Toto spoločenstvo a vzájomnú bratskú lásku
musí vždy upevňovať láska Ježišova. Len Kristova smrť utvrdila jeho lásku k nám. Len
jeho  smrť  nám  umožnila  radostné  očakávanie  jeho  druhého  príchodu.  Jeho  obeť  je
stredobodom našej nádeje. Na ňu musíme upierať svoju vieru. (EGW, Túžba vekov str. 460-463)

SPRÁVY:

Cirkev adventistov v Maďarsku sa zjednotila po štyridsiatich rokoch odlúčenia
V r.1975  sa  Maďarsku  sa  z dôvodu  nesúhlasu  spolupráce  oficiálnej  cirkvi  s Radou
slobodných cirkví odčlenila od cirkvi významná časť členstva i kazateľov. 23. apríla 2015
zástupcovia  CASD a cirkvi  s názvom Kerak  podpísali  dokument  s názvom „Spoločné
vyhlásenie o vysporiadaní sa z minulosťou a budovaní spoločnej budúcnosti“. Podpísaný
dokument je chápaný ako prvý krok k zjednoteniu obidvoch strán. Cirkev adventistov má
v Maďarsku  viac ako 4600 členov a cirkev Kerak  má takmer 1800 členov.

OZNAMY A VÝZVY:

Prednášky: Kresťan v modernej spoločnosti
V  termíne od 3. do 28. 10. 2015 sa v modlitebni na Cablkovej ul. uskutoční prednáškový
cyklus s názvom: „Kresťan v modernej spoločnosti“. Listy zo Zjavenia Jána (2.-3. kap.)
sú biblickým základom tejto témy. Prednášať bude br. Emanuel Duda. Prednáškové dni
budú sobota, nedeľa a streda, vždy o 18:00 hod. Je to príležitosť pozvať svojich známych
a modliť sa o prítomnosť Ducha svätého a požehnanie.
Výstava karikatúr
V termíne od 8. - 24. 9. bude v spoločenskom centre na Cablkovej 3, prebiehať výstava
karikatúr  s.  O.  Pazerini.  Výstava  začne  vernisážou v utorok  8.  9.  2015 o 18:00  hod.
Všetci ste srdečne pozvaní.
Milujem svoje mesto
V termíne  od 11.  -  13.  9.  2015 sa  bude konať v našom meste  akcia  „Milujem svoje
mesto“.  Naše zbory sa plánujú zapojiť do tejto  aktivity kresťanských  cirkví  výstavou
karikatúr O. Pazeríni a brigádou v mestskej časti Ružinov. Brigáda sa uskutoční v nedeľu
13.9.2015. Prihlásiť sa môžete u Marka Riečana, ktorý vám poskytne ďalšie informácie. 

MODLITBY:

Evanjelizačné prednášky: „Kresťan v modernej spoločnosti“. 
Nájdenie vhodného miesta na stretávanie skupiny Petržalka.
Riešenie a pomoc pre utečencov smerujúcim do Európy.

Narodeniny členov v mesiaci september:
    BA1 BA2
1. Andrej Šuťák Michal Jurečko st. 
3. Viola Tamášová, Juraj Turóci, Tomáš Rak  Daniel Šepelák 
4. Miroslav Turčan, Marcela Liptáková 
6. Nina Mašatová (Majerová) 
8. Lenka Lábska 
9. Dária Hanicová 
12. Marta Turóciová, Alena Vavrušková 
13. Katarína Balážová ml.
14. Lórinc Vígh 
15. Adam Dobrovič 
16. Ján Skokan 
20. Mária Petrovičová  Katarína Miklánková 
21. Ester Francistyová st. 
22. Valentína Puťková 
24. Emília Badinská  Didimo Ureňa 
28. Michal Beer 
29. Martin Majer sen. 
30. Peter Vavrušek st., Daniel Hroboň, Jana Bieliková 
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