
Služba kázania pri sobotných bohoslužbách 

JÚN 

Miesto / deň 4. 11. 18. 25. 

Bratislava 1 F. Kolesár K. Badinský M. Riečan K. Badinský VP 

Bratislava 2 B. Kern M. Riečan +VP P. Januška M. Riečan  

Petržalka K. Badinský D. Hollý J. Turóci BA1 

Dúbravka M. Riečan BA2 K. Badinský  J. Skokan 
 
PRAVIDELNÉ TÝŽDENNÉ STRETNUTIA: 
Pondelok:  modlitebné stretnutie   Cablkova  18:00 hod. 
  biblické štúdium, kniha Zjavenie Dúbravka  18:30 hod. 
Utorok:   biblické štúdium, kniha Zjavenie Cablkova  11:00 hod. 
Streda:   modlitebné stretnutie seniorov  Ferienčíkova  10:00 hod. 
  stretnutie mládeže   Cablkova  18:00 hod. 
  biblické štúdium, kniha Skutky ap. 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 z Božieho slova    10:50 hod. 

 
DÔLEŽITÉ DÁTUMY A PODUJATIA V JÚNI:  
9.  Výbor zboru   BA1 
11.  Členské zhromaždenie, zborové voľby BA1, BA2 
12.  Výbor Slovenského zduženia  Považská Bystrica 
16. -  19.  Regionálne Áčka 
19.  Zborový výlet   Kačín, Železná studnička 
24.  Krst BA (G. Gembalová a M. Krekáč) Malý Draždiak, Petržalka 
25.   Večera Pánova, zbierka 13. soboty  BA1 
Modlitby  
Bratia (a sestry), dávajte si pozor, aby nikto z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol 
od živého Boha,  ale denne sa vzájomne povzbudzujte, kým trvá to "dnes", aby nikoho z 
vás nezatvrdilo mámenie hriechu. Veď máme účasť na Kristovi, pravda, len ak si 
zachováme až do konca také pevné rozhodnutie, aké sme mali na začiatku. (Židom 3,12-14) 

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  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 

Redakcia, preklady a úprava textu: Karol Badinský 
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DIELO A ŽIVOT 
Boh je zdrojom života, svetla a radosti vesmíru. Ako svetelné lúče zo slnka a potoky vody 
prúdiace zo živého zdroja, tak z neho vychádzajú požehnania pre všetky bytosti, ktoré 
stvoril. A v ktoromkoľvek srdci je Boží život, prejaví sa to skutkami lásky a požehnania 
voči iným. 
Náš Spasiteľ mal vždy radosť, keď mohol pozdvihnúť a zachrániť padlých ľudí. Preto bez 
ohľadu na vlastný život vytrpel kríž a pohrdol pohanením. Aj anjeli majú stále na zreteli 
šťastie iných. V tom spočíva ich radosť. To, čo by sebecké srdcia pokladali za ponižujúcu 
službu úbohým a všestranne mravne i spoločensky poníženým ľuďom, práve to je dielom 
bezhriešnych anjelov. Duch Kristovej sebaobetavej lásky je duchom neba a samou 
podstatou jeho blaženosti. Kristovi nasledovníci budú vlastniť tohto ducha a konať toto 
dielo. 
Keď je v srdci Kristova láska, nemôže v ňom zostať utajená práve tak, ako nemožno 
utajiť príjemnú vôňu. Posväcujúci vplyv lásky pocíti každý, s kým prichádzame do styku. 
Kristov duch v srdci sa podobá prameňu na púšti, ktorý osviežuje smädných a v hynúcich 
prebúdza túžbu po vode života. 
Láska k Ježišovi sa prejaví v túžbe pracovať tak, ako pracoval on pre požehnanie a 
povznesenie ľudstva. Naplní nás súcitom s trpiacimi a prebudí našu ohľaduplnosť a 
nežnosť voči všetkým tvorom, o ktoré sa stará náš nebeský Otec. 
Spasiteľov pozemský život sa nevyznačoval pohodlím či sebeckým záujmom o seba, ale 
vytrvalým, obetavým a neúnavným úsilím o spásu hynúceho ľudstva. Od jasieľ po 
Golgotu šiel cestou sebazapierania a nevyhýbal sa neľahkým povinnostiam, namáhavým 
cestám ani vyčerpávajúcej práci a starostiam. Povedal: „Syn človeka neprišiel preto, aby 
jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých“ (Mat 20,28). To bolo 
hlavným cieľom jeho života a všetko ostatné bolo druhoradé a nepodstatné. Konať Božiu 
vôľu a dokonať Pánovo dielo bolo mu jedlom i nápojom. V jeho úsilí nemalo miesto 
vlastné ja ani sebecký záujem. 
Účastníci Kristovej milosti ochotne prinesú akúkoľvek obeť, aby tí, za ktorých zomrel, 
mohli získať nebeský dar. Vynaložia všetko úsilie, aby svojím životom robili svet lepším. 
Tento duch je neklamným plodom skutočne obráteného človeka. Len čo človek príde ku 
Kristovi, rodí sa v ňom túžba oznámiť iným, akého vzácneho priateľa našiel v Ježišovi. 
Spásna a posväcujúca pravda nemôže zostať zavretá v jeho srdci. Ak nosíme rúcho 
Kristovej spravodlivosti a tešíme sa z prítomnosti jeho Ducha, nebudeme môcť mlčať. Ak 
sme okúsili a videli, že Pán je dobrý, budeme mať o čom hovoriť. Budeme k nemu 
pozývať iných, ako keď Filip našiel Spasiteľa. Vynasnažíme sa predstaviť im Kristov 
pôvab a neviditeľné skutočnosti budúceho sveta. Pocítime mocnú túžbu ísť Ježišovou 



cestou. Úprimne si budeme želať, aby ľudia okolo nás poznali „Božieho Baránka, ktorý 
sníma hriech sveta“ (Ján 1,29). 
Snaha byť na požehnanie iným odmení požehnaním nás samých. To bol Boží zámer, keď 
nás povolal spolupracovať na pláne vykúpenia. Boh poskytol ľuďom prednosť, aby sa 
mohli stať účastníkmi božskej prirodzenosti a sami mohli byť požehnaním svojim 
blížnym. To je najvyššia česť a najväčšia radosť, akú Boh môže dať. Ľudia takto zapojení 
do služby lásky sú svojmu Stvoriteľovi najbližšie. (EGW, Cesta ku Kristovi kap. 9) 
 
ZBOROVÉ VOĽBY 2016 
V obidvoch zboroch sú v procese zborové voľby. Návrhy menovacích výborov budú 
schvaľované na Členských zhromaždeniach zborov dňa 11.6.2016. Návrhy menovacích 
výborov si môžete prečítať v texte nižšie. Námietky alebo pripomienky k návrhom 
môžete vzniesť do 9.6.2016 zborovým kazateľom (kontakty na str. 4). Ďakujeme 
menovacím výborom za ich prácu a prajeme Božie požehnanie a trpezlivosť všetkým 
slúžiacim sestrám a bratom v akejkoľvek službe pre Pána a cirkev. 
 
Zbor Bratislava 1, Cablkova ul. 
Starší zboru  Emil Bališ, Milan Tisovský st.  
Tajomník  Martin Majer nml.   
Prvý diakon   Szilard Sasvari, zást. Jana Sasváriová, Dana Cupaníková 
Vedúci sobotnej školy  Andrej Šuťák, zást. Jaroslav Obrcian  
Hospodárka    Silvia Šajbanová, pomocníčky Helena Turčanová,  

Dária Hanicová 
Vedúci oddelení: 
Evanjelizácia   Rastislav Oravec, zást. Tomáš Turčan  
Mládež   Michal Ondrušek   
Komunikácie   Rastislav Oravec, zást. Tomáš Turčan  
Kresťanský domov služobnosť bude riešiť nový výbor 
Učiteľky det. sob. škola Katarína Bališová, Zuzana Riečanová  
Sálová diakonia   Samuel Ondrušek    
Klub Pathfinder  Zuzana Riečanová, zást. Rastislav Oravec  
ADRA + Tabita   Božena Oravcová st., zást. Stanislava Draxlerová  
Klub zdravia  Tatiana Karenová    
Zvuková réžia  Milan Šajban   
Vedúca organistov Hedviga Obrcianová   
Dirigentka  Jana Majerová   
Traktát   Vladislav Baník st.   
Zborová kronika  Miroslava Maláriková   
Správca zboru  Daniel Hroboň 
Vedúca skup. Petržalka Katarína Nagyová   
 
Členovia zborového výboru: Karol Badinský, Marek Riečan, Emil Bališ, Milan Tisovský, 
Martin Majer nml. Andrej Šuťák, Szilárd Sasvári, Silvia Šajbanová, Michal Ondrušek, 
Rastislav Oravec.  

Zborový výbor zasadá pravidelne jeden krát v kalendárnom mesiaci. Minimálny počet  
členov na zasadaní pre uznášania schopnosť: 6 (60%)   
 
Zbor Bratislava 2, Ferienčíkova ul. 
Starší zboru   Marek Riečan 
Vedúci zboru   Peter Januška 
Tajomníčka zboru  Slávka Slobodová, zást. Ján Horvaj  
Prvá diakonka   Marcela Bieliková 
Hospodárka   Alena Vašeková, zást. Zuzana Pavlovská  
Vedúci oddelení:  
Sálová diakonia   Martina Fáberová 
Sobotná škola   Ján Války, zást. Ján Horvaj 
Osobná služba (misia)  Peter Jurečko 
Detská sobotná škola  Helena Žúborová, zást. Michaela Jarábeková  
Kresťanský domov  Martin Kašlík 
Klub Pathfinder   Slávka Slobodová 
Komunikácie   Martin Skubly 
Traktát    Katarína Vaškovičová, zást Emília Mikušincová 
ADRA    Zuzana Pavlovská 
Tabita    Dagmar Ondrejátová 
Zvuková technika  Rudolf Nagy 
Správca zboru   služobnosť bude riešiť nový výbor 
Zborová kronika   Daniel Novomeský ml. 
Vedúca skupiny Dúbravka  Alena Vrbanová  
Vedúca skupiny seniorov  Veronika Hrková   
Uvádzači    P. Kabová, M. Kašlík, M. Jurečko, R. Nagy,  

D. Ondrejátová, P. Januška, J. Horvaj 
 
Členovia zborového výboru: Marek Riečan, Karol Badinský, Peter Januška, Slávka 
Slobodová, Marcela Bieliková, Alena Vašeková, Ján Války, Peter Jurečko, Helena 
Žúborová, Martin Kašlík 
 
ZBOROVÝ VÝLET (BA1, BA2, PETRŽALKA, DÚBRAVKA) 
V nedeľu 19. 6. 2016 sa uskutoční tradičný výlet spojený s varením gulášu a spoločnými 
hrami. Pre tento rok sme sa rozhodli zmeniť miesto. Stretneme sa na Kačíne, kde je 
príjemné prostredie a podmienky vhodné aj v prípade daždivého počasia. Autobusová 
linka č. 43 odchádza zo zástavky Patrónka a následne zast. Vojenská nemocnica (+1 min) 
a Červený most (+2 min.). Všetci ste srdečne vítaní, neváhajte pozvať svojich blízkych. 
 
Odchody autobusov:  
Patrónka - Kačín:  8:10, 9:10, 9:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50 
Kačín - Patrónka: 12:04, 12:44, 13:24, 14:04, 14:44, 15:24, 16:04, 17:24, 18:24 


