
Služba kázania pri sobotných bohoslužbách 

Marec 

Miesto / deň 5. 12. 19. 26. 

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

Bratislava 2 P. Januška K. Badinský  M. Riečan D. Márfoldi  

Petržalka BA1 B. Soós BA1 K. Badinský 

Dúbravka K. Badinský BA2 J. Valky J. Obrcian 

 
Dôležité dátumy a podujatia v marci:  
4.-6.  Áčko - regionálne stretnutia    
6.  Stretnutie seniorov BA zborov Cablkova 3,  14:00 hod. 
6. 20. 27.  Spoznaj svoj dar   Ferienčíkova 5 
6.  Výbor SZ CASD   Považská Bystrica 
11. - 13.  Víkendové stretnutie JOEL  Belušské Slatiny, Púchov 
19.  Večera Pánova BA1 + Petržalka Cablkova 3    
19. - 26.  Modlitebný týždeň mládeže    
26.  Zbierka 13. soboty      
5. - 7.  Múzička    Kežmarok 
 
Pravidelné týždenné stretnutia: 
Pondelok:  modlitebné stretnutie   Cablkova  18:00 hod. 
  biblické štúdium   Dúbravka  18:30 hod. 
Streda:   modlitebné stretnutie seniorov  Ferienčíkova  10:00 hod. 
stretnutie mládeže     Cablkova  18:00hod.   
biblické štúdium     Petržalka  18:00 hod. 
Štvrtok:  cvičenie – fitnes   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. 

Modlitby za mládež 
Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý 

je v nebesiach!  (Ev. podľa Matúša 5,16) 

 
Kontakty: 
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) 
Kazatelia zborov: 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 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

MAREC 2016 
 
MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ MLÁDEŽE (19. – 26. MAREC) 
 
Milí mladí ľudia, 
predovšetkým Vám chceme vyjadriť, že sme radi, že Vás máme a sme na Vás hrdí. Začína mesiac, 
v ktorom tradične býva Váš modlitebný týždeň. Nedostanete voľno zo školy a zrejme ani neubudnú 
Vaše domáce povinnosti, ale verím, že si nájdete čas na spoločné stretnutia. V živote viery robíme 
veci, ktoré považujeme za rozhodujúce a najdôležitejšie aj keď ich výsledok alebo zmysel nevidíme 
hneď, alebo spôsobom ako sme na to zvyknutí. Nezdajú sa také naliehavé ako napr. skúška v škole, 
alebo stihnutie určitého termínu. Ale dôležité sú, dokonca rozhodujúce. V nás upevňujú 
presvedčenie o viere a vychovávajú nás samých pre to, kým chceme byť. Prajeme Vám, aby ste 
prežili týždeň s Pánom Ježišom Kristom, aby ste ho poznali ešte viac. My ostatní sa budeme počas 
tohto týždňa modliť tiež – hlavne za Vás. 
Za zbory a skupiny v BA K. Badinský 
 
Úvod k prednáškam MTM 
Ježiš Kristus – základ našej viery  
Cirkev adventistov siedmeho dňa bola oficiálne založená v roku 1863 v meste Battle Creek v štáte 
Michigan na severovýchode Spojených štátov. V tom čase mala 3 500 členov. Podľa posledného 
sčítania mala cirkev v roku 2011 na celom svete už 17,5 milióna členov. Adventisti žijú v 208 
krajinách z celkového počtu 232 krajín a oblastí uznávaných OSN. Už v 90. rokoch 19. storočia 
sme boli priekopníkmi hnutia zdravotnej osvety s najväčším inštitútom zdravotnej reformy na svete. 
Dnes cirkev spravuje celosvetový systém zdravotnej starostlivosti, do ktorého je zapojených 589 
inštitúcií. Prijali sme celistvú filozofiu vzdelávania a naša cirkev v súčasnej dobe riadi druhý 
najväčší systém kresťanských škôl na svete. 
Nadšenie pre celosvetovú misiu vychádza zo silného presvedčenia o vlastnej prorockej identite. Aj 
keď máme spoločný kresťanský základ s ostatnými protestantskými spoločenstvami, nikdy sme 
sami seba nevnímali len ako jednu z ďalších cirkví. Považujeme za svoje poslanie zvestovať 
jedinečné posolstvo troch anjelov z knihy Zjavenie 14,6–12. Chceme svetu predstaviť Božiu 
poslednú výzvu pred Kristovým návratom. Toto poslanie spolu s pocitom blízkosti konca 
pozemských dejín z nás robí jedno z najdynamickejších misijne zameraných hnutí v dejinách. 
Adventisti majú veľa vieroučných bodov rovnakých s inými cirkvami. Napriek tomu sa naše 
zvestovanie sústredilo predovšetkým na biblické učenie zvestované adventistami. Predpokladali 
sme, že ľudia už poznajú osobu Ježiša Krista a jeho základné učenie. A tak sme zanedbávali 
význam nášho Spasiteľa ako stredobodu všetkých našich „vieroučných článkov“. Na stretnutí 
vedúcich Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Minneapolis v roku 1888 Ellen Whiteová poukázala 
na to, že aj keď členovia cirkvi a vedúci predstavitelia cirkvi prijali výlučne adventistické učenie, 
napriek tomu nevedia, čo znamená byť zachránený Kristovou spravodlivosťou a posvätený jeho 
nežnou láskou. Vedúcim predstaviteľom cirkvi na konferencii povedala: „Bratia, chceme pravdu 
takú, aká je v Ježišovi… Videla som vzácnych ľudí, ktorí by prijali pravdu, ale boli odradení, 



pretože videli spôsob, akým sa s pravdou nakladalo. Videli, že v nej nebol Ježiš. A na to 
poukazujem celý čas – my potrebujeme Ježiša.“ (1888 Materials, str. 153) 
Je výzva Ellen Whiteovej z roku 1888 v našej cirkvi stále aktuálna? Počas tohto modlitebného 
týždňa sa chceme pokúsiť znovu objaviť krásu nášho učenia a Ježiša urobiť jej stredobodom. 
Prajem vám všetkým, aby ste našli radosť v tom, čomu ako cirkev veríme. Úprimne sa modlím, aby 
sme pri štúdiu jedinečného poslania, ktoré nám Boh zveril, zakúsili radosť zo spasenia a osviežujúci 
vánok  Ducha Svätého. 
 
INFORMÁCIE Z VÝBOROV ZBOROV A ČLENSKÝCH ZHROMAŽDENÍ 
Zbor Bratislava 1, Cablkova ul. 
*ZV rozhodol, že pri Večeri Pánovej (VP) bude pri podávaní chleba a vína čítaný biblický text 
centrálne pre všetkých prítomných. Po troch takto uskutočnených VP to spoločne vyhodnotíme na 
členskom zhromaždení. 
*Skupiny v Petržalke a Dúbravke sa pravidelne stretávajú v sobotu + minimálne 1x počas 
pracovného týždňa. Účasť sa v sobotu i v mimo sobotných stretnutiach pohybuje v počte od 12 do 
20 ľudí. 
*V Senci (v mestskej knižnici) sa v mesiaci január uskutočnila výstava Biblíi, na ktorej kazatelia 
bratislavských zborov predniesli dve prednášky o histórii a jedinečnosti Biblie. Výstava bola zo 
strany zástupcov mesta Senec aj cirkvi ASD hodnotená ako veľmi prospešná. 
*Vo februári sme jeden týždeň venovali téme kresťanského domova (KD). Počas ôsmich dní sa 
uskutočnilo päť stretnutí + záverečné posedenie v sobotu večer, ktoré bolo veľmi pekným 
vyvrcholením týždňa KD. 
*Tradičné stretnutie seniorov sa uskutoční dňa 6.3.2016 v modlitebni na Cablkovej ul. so začiatkom 
o 14:00 hod. 
*Členské zhromaždenie (ČZ) na návrh zborového výboru (ZV) rozhodlo, o výmene koberca a 
prečalunení  lavíc v modlitebni.   
*Podnety z ČZ: ZV neodsúhlasil zvýšenie ceny nájmu pre cirkev BJB, súčasná výška nájmu 
dostatočne kryje náklady spojené s prenájmom a údržbou.  
Možnosť vytvorenia skupiny v piatok pred nácvikom spevokolu zostala zatiaľ bez konkrétneho 
záveru. ZV konštatoval, že počas týždňa je také množstvo aktivít, že ich súčasné zvyšovanie sa 
nejaví ako potrebné. 
*Pre potreby slabšie počujúcich a preklad pobožnosti do cudzieho jazyka bude zvuková technika 
doplnená o potrebné zariadenia a v miestnosti pre matky s deťmi bude zriadená malá kabínka pre 
prekladateľov do cudzieho jazyka. Taktiež zo sobotných kázaní budú zhotovované zvukové 
nahrávky vo formáte mp3 a budú k dispozícii na webstránke zboru. 
*V marci a nasledujúcich mesiacoch budú organizované voľby zborových činovníkov. Najbližšie 
ČZ bude voliť prípravný a menovací výbor podľa pravidiel cirkvi. 
*Bolo obnovené vonkajšie osvetlenie zboru a na podnet ZV bol vyrúbaný strom pred budovou 
modlitebne. 
*ZV pravidelne na každom zasadnutí hodnotí činnosť v uplynulom mesiaci, návštevnosť 
pobožností a ostatných organizovaných stretnutí, zapojenie a aktivity členov na zborovom 
programe. Našou najväčšou túžbou je, aby sa spoločných pobožností zúčastňovali i sestry, bratia, 
mládež – ktorých vidíme málo a chýbajú nám. Zároveň je potrebné zvýšiť účasť na sobotnej škole. 
Ďakujeme za Vaše modlitby, ochotu k službe, budovanie vzťahov, vzájomné návštevy, pomoc 
a dôveru.  
* Najbližšie zasadnutie ZV sa uskutoční vo štvrtok 10.3. 2016. 
 
 
 

Zbor Bratislava 2, Ferienčíkova ul. 
*Členské zhromaždenie (ČZ) schválilo víziu zboru, aby sa každý čleň stal súčasťou fungujúcej 
skupiny a zapájal sa do jej činnosti svojimi darmi a schopnosťami. 
*ČZ prijalo návrh, aby sme sa 1 x za mesiac stretávali spolu so skupinou v Dúbravke aj popoludní. 
Tento čas chceme venovať chválam, zdieľaniu a modlitbám. 
*Večera Pánova pre zbor BA2 a skupinu v Dúbravke bude v sobotu 9.4.2016. 
*Začala sa príprava zbor. volieb, zvolením menovacieho výboru. Členov nášho zboru prosíme o 
modlitebnú podporu. 
*Výbor zboru rieši otázku dovozu starších členov zboru na sobotné bohoslužby. 
*V mesiaci marec 2016 začíname s významnou rekonštrukciou zborových priestorov. Prestavba 
vyžaduje pripravenosť zboru na pomoc pri nárazových prácach a upratovaní. Prosíme vás 
o zhovievavosť pri možných presunoch sobotných zhromaždení a skupinových aktivít do iných 
priestorov budovy alebo mimo nej. 
*V mesiaci február 2016 bol ukončený nájom zborových priestorov pre Apoštolskú cirkev. 
*Ďalšie stretnutie výboru zboru bude 15.3.2016. 
 
PARLAMENTNÉ VOĽBY 2016 
Piateho marca sa uskutočnia parlamentné voľby v našom štáte. V každej spoločnosti je potrebný 
poriadok a riadenie. Potom ako ľudstvo ešte v raji odmietlo vládu Boha a dovolilo nepriateľovi 
uskutočňovať jeho zámery, nemôžeme očakávať spravodlivosť a vládu, po ktorej túžime. Všetci 
sme boli stvorení pre život v iných podmienkach. Hriech je cudzí prvok, ktorý ovplyvňuje život na 
všetkých úrovniach a útočí na každého človeka. Ľudia, ktorí nesú zodpovednosť za poriadok 
a fungujúci systém štátu sú ním tiež napádaní. Neboli sme povolaní, aby sme sa ako cirkev Božia 
podieľali na spravovaní vecí verejných, ale sme Božím Slovom vyzývaní, aby sme vo svojich 
modlitbách pamätali aj na tých, ktorí tú zodpovednosť nesú alebo ju dostanú. Prosím všimnite si 
v biblickom texte za čo sa máme modliť a kvôli čomu. Štát je prostriedok, dôležité je Božie 
kráľovstvo a Jeho vláda – a s tou sme spokojní a smieme byť šťastní. 
„Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za 
všetkých ľudí,  za kráľov a za všetkých, ktorí majú moc, aby sme mohli žiť nerušene a pokojne vo 
všetkej pobožnosti a dôstojnosti. Toto je dobré a príjemné pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý 
chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu. (1. list Timotejovi 2,1-4) 
 
SPRÁVY ZO SVETA 
295 miliónov rokov starý hodváb? Problém pre evolucionistov 
Nedávny objav skamenených hodvábnych zámotkov je dôkazom, že mnohé skamenené materiály 
sú oveľa mladšie než evolucionisti tvrdia. Vedci opakovane objavili rôzne chúlostivé biomateriály, 
ktoré údajne zostali bezo zmeny po milióny rokov. Tieto materiály zahŕňajú bielkoviny, starých 
embryí, dinosaurie kože a dinosaurie cievy. V poslednom čase sú vedci zmätení iným materiálom, 
ktorý údajne prežil milióny rokov: hodvábne zámotky. 
Tím poľských a brazílskych vedcov zverejnil štúdiu v časopise Scientific Reports. Výskumníci 
analyzovali morské usadeniny v južnej Brazílii a identifikovali „zaujímavé fosílie“, ktoré sa zdajú 
byť larválne hodvábne zámotky. 
Experimenty ukazujú, že proteíny nevydržia jeden milión rokov. Ak budúci výskum potvrdí tieto 
larvy červa ako originálne hodvábne proteíny, potom evolucionistickí vedci budú čeliť novej výzve: 
vysvetleniu ako jemný hodváb mohol vydržať takmer 300 miliónov rokov. 
http://christiannews.net 
 


