
Služba kázania pri sobotných bohoslužbách 
SEPTEMBER 

Miesto / deň 3. 10. 17. 24. 
Bratislava 1 B. Sóos K. Badinský F. Varga K. Badinský VP 
Bratislava 2  M. Riečan D. Novomeský M. Riečan VP 
Petržalka BA1 J. Turóci M. Riečan BA1 
Dúbravka M. Riečan BA2 J. Skokan  A. Vašeková 

 
PRAVIDELNÉ TÝŽDENNÉ STRETNUTIA: 
Nedeľa:  stretnutie klubu Pathfinder  Cablkova  nepravidelne 
Pondelok:  modlitebné stretnutie   Cablkova  18:00 hod. 
  biblické štúdium, kniha Skutky ap. 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 – fitnes   Ferienčíkova  17:00 hod. 
Piatok:   stretnutie mládeže    Cablkova  17:00 hod. 
Sobota:   stretnutie učiteľov sobotnej školy Cablkova  08:40 hod. 

sobotná škola, štúdium Božieho slova   09:30 hod. 
kázanie z Božieho slova    10:50 hod. 

  popoludňajšia pobožnosť  Cablkova  14:00 hod. 
 
DÔLEŽITÉ DÁTUMY A PODUJATIA V SEPTEMBRI:  
8.  Výbor zboru   BA1 
10.  Členské zhromaždenia zborov BA1, BA2 
11.  Výbor Slovenského združenia Bratislava 
16.-18.  Konferencia žien   Osrblie   
16.-18.  Východná Vysoká   Mlynčeky 
22.  Výbor zboru   BA2 
24.   Krst + Večera Pánova  BA1 
24.   Zbierka 13. soboty    všetky zbory a skupiny 
25.  Zborový výlet   Kačín, Železná studnička 
 
Modlitby  
A vy, otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v 

Pánovi. (Efez 6,4) 

 
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 Evanjelickej cirkvi AV) 
Kazatelia  Karol Badinský, tel: 0905 302 793, e-mail: kbadinsky@casd.sk 
             Marek Riečan, tel: 0917 338 362, e-mail: mriecan@casd.sk 
                 Redakcia, preklady a úprava textu: Karol Badinský 
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CTI OTCA A MATKU SVOJU ... ALEBO CTI SYNA I DCÉRU SVOJU? 
Zabudnite na mladistvých delikventov. Skutočnými delikventami sú rodičia. Piate Božie prikázanie 
„Cti otca i matku svoju“ sa dnes v domovoch sotva vyslovuje preto, aby rodičia nastolili 
v domácnosti pokoj. Ak vo svojom dome zanedbáte disciplínu, len ťažko ju dobehnete neskôr. 
Povinnosťou rodičov voči deťom je dávať im príkazy, správne ich viesť, a to všetko bez toho, aby 
boli príliš prísni či, naopak, veľmi mäkkí. Keď Boh daruje rodičom dieťa, to je ako plastelína. 
Môžu ho vymodelovať k dobru alebo k zlu. Čo keby tak Boh dal rodičom do rúk vzácny diamant 
a povedal im, že doň majú vyryť vetu, ktorá zaznie v deň posledného súdu a zároveň bude vizitkou 
ich myšlienok a ideálov? Akí by len boli pri výbere slov opatrní. A pritom vzor, aký dnes rodičia 
dávajú svojim deťom, bude taký, podľa ktorého budú v onen deň súdení. 
Niesť takúto ohromnú zodpovednosť ale pre rodičov neznamená, že by sa mali hneď rozhnevať, 
keď ich deti spravia niečo zlé. Hnev totiž vedie k znechuteniu. Rodičia akoby zastupovali v dome 
Boha. Ak sa správajú ako tyrani, tak v deťoch vybudujú podvedomý odpor k náboženstvu. Deti 
milujú, ba čo viac, potrebujú pochvalu a veľmi ľahko upadnú do zúfalstva, ak sú priveľmi karhané 
za nepodstatné maličkosti. Len s veľkou námahou, ak vôbec, dokážu rodičia deti naučiť, že Boh je 
láskavý a milosrdný, ak sami takí nie sú a len ťažko sa im dá zavďačiť. Keď sa dobré detské 
úmysly dostatočne neocenia a keď sú deti stále zahanbované, je pravdepodobné, že budú také, za 
aké ich rodičia majú, ani o chlp lepšie. 
Deti dorástli v kresťanstve, keď jeho Zakladateľ povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať 
ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“ Posvätil detstvo tým, že sám sa stal dieťaťom, hral 
sa na nazaretských vrchoch a sledoval, ako orly kŕmia svoje mláďatá. Od toho dňa je pravdou 
pravdúcou: „Navykaj chlapca na životnú dráhu, ktorej sa mu treba pridŕžať, a neodchýli sa od nej 
ani v starobe.“ 
Ako sa vetva ohýna, tak i strom. Je zaujímavé, že keď človek pozoruje deti, tak z ich správania 
dokáže vybadať, z akých domovov pochádzajú. Tak ako sa dá určiť zdravie stromu podľa jeho 
ovocia, tak sa dá aj určiť povaha rodičov podľa ich detí. Už na prvý pohľad sa dá zistiť, že 
z niektorých rodín nikdy nevzíde márnotratné dieťa, zatiaľ čo v iných, podľa matky či otca, 
vyplynie pre deti plačlivá budúcnosť. 
Terajším trendom je zvaľovať vinu na školy. Je ale potrebné pamätať na to, že vzdelanie má na 
dieťa asi taký vplyv ako pôda, vzduch a slnko na rastlinu. Je pravda, že v jednej pôde a 
jednom prostredí sa semienku bude dariť lepšie ako v druhých, no aký strom vyrastie, závisí od 
druhu zasiateho semena. Je taktiež nutné dohliadať na to, či sa vzdeláva len myseľ alebo i vôľa. 
Vedomosti sú v mysli, povaha vo vôli. Liať vedomosti do detskej mysle bez výchovy vôle k dobru, 
je ako dať dieťaťu pištoľ. Bez vzdelania mysle sa dieťa stane hlúpym čertom. So vzdelanou 
mysľou, no bez lásky k dobru dieťa dorastie do prefíkaného zlosyna. 
Dnešná mládež predstavuje národ zajtrajška. Je istotou pokroku, sviežim vánkom k lepšej 
budúcnosti, krídlami ambícií. Dokonca i vo vojne sila národa nespočíva v bombách, ale vo 
vojakoch, ktorí ho obraňujú. V mieri ľudí nezachraňuje ekonomika či politika, ale dobrí 
ekonómovia a dobrí politici – no na to, aby takými boli, musia byť dobrými deťmi. A na to je 



v prvom rade nevyhnutná Božia milosť. V druhom rade sú to prácne lekcie lásky a pravdy. 
V školách zas vedomosti a sebadisciplína. 
Aj keď potomkovia v ranom veku robia chyby, rodičia by nemali hádzať flintu do žita. Len si 
spomeňte, ako pred tisícpäťsto rokmi chlipný syn zlomil matke srdce. Jeho duchovný otec, sv. 
Ambróz jej riekol: „Nestrachuj sa, Monika, vďaka tvojim slzám syn určite nezblúdi.“ Márnotratný 
a chlipný syn vyrástol vo veľkého a učeného Augustína, ktorého Vyznania by si mal každý pred 
tým, než zomrie, prečítať. 
Fulton J. Sheen 
 
10 VECÍ, O KTORÉ NÁS PROSIA NAŠE DETI 
Ana Bučević je chorvátska autorka knižky „Safari ducha - kniha o múdrosti výchovy,“ ktorá 
pomáha rodičom prebiť sa „džungľou“ otázok, neistôt a strachov súčasného rodičovstva. K 
napísaniu knihy Anu inšpirovala najviac jej dcéra: „Porodila som dieťa celkom inakšie ako som ja - 
hanblivé, tiché, plaché. To sú všetko vlastnosti, ktoré ja nemám. Vedela som, že pri jej výchove 
budem potrebovať všetku múdrosť, ktorej som schopná. 
Čo som sa naučila ako mama? 
Dnes prichádzajú na svet deti celkom inakšie ako predtým. Deti, ktoré sú múdrejšie od nás. No veľa 
rodičov, namiesto toho, aby s nimi držali krok, ťahá deti dozadu... Kým my, rodičia, sa pokúšame 
učiť deti ako žiť, oni nás učia, čo je život. Najsilnejšia výchovná metóda je vlastný príklad. Práca 
na sebe je prvý krok pri výchove detí." 
A toto je 10 dôležitých rád od detí pre rodičov z Aninej knihy Safari ducha: 
Moje ruky sú malé; prosím vás, neočakávajte odo mňa dokonalosť, keď si robím posteľ, kreslím, 
hádžem loptu... Moje nohy sú krátke; prosím vás, spomaľte, aby som s vami mohlo držať krok. 
Moje oči sa nedívajú tak ako vaše; nechajte ma, prosím vás, aby som trochu objavovalo. Nemusíte 
ma držať nakrátko. 
Práca tu bude stále a ja budem malé už len veľmi krátko; vezmite si čas, aby ste ma trpezlivo a s 
láskou poučili o svete, ktorý ma obklopuje. 
Som citlivé; prosím vás, berte ohľad na moje potreby. Nekritizujte ma celý deň, ani vy by ste si 
neželali, aby vás dennodenne kritizovali. Správajte sa ku mne tak, ako chcete, aby sa k vám správali 
ostatní. 
Ja som jedinečný dar. Prosím vás, oceňujte ma tak, ako si to zaslúžim. Nechajte ma, aby som bolo 
zodpovedné za to, čo robím. Veďte ma s láskou a trpezlivosťou. 
Aby som mohlo rásť a vyvíjať sa, potrebujem vašu podporu. Dávajte pozor na to, ako so mnou 
zaobchádzate. Karhajte moje chyby a nie mňa. 
Nechajte ma, aby som o sebe rozhodovalo. Dovoľte mi urobiť chyby, aby som sa mohlo z nich 
poučiť. Tak budem jedného dňa pripravené robiť rozhodnutia, ktoré bude odo mňa život 
požadovať. 
Prosím vás, nerobte veci namiesto mňa. Potom mám pocit, že som nenaplnilo vaše očakávania. 
Viem, že je to ťažké, ale neporovnávajte ma s mojim bratom alebo s mojou sestrou. 
Nebojte sa odísť bezo mňa na víkend. Občas aj deti potrebujú slobodný víkend, tak ako si aj rodičia 
potrebujú oddýchnuť od svojich detí. Okrem toho, rado vidím, že sa ľúbite a že je vaše manželstvo 
jedinečné. 
Prosím vás, ľúbte ma aj vtedy, keď sklamem vaše očakávania. 
Kika Kováčiková 
 
ABECEDA ŽIVOTA OLYMPIJSKÉHO VÍŤAZA MATEJA TÓTHA: ROZPRÁVAM SA S BOHOM 
Niekoľko myšlienok z rozhovoru s Matejom Tothom. 
 

A – ATLETIKA: Je to šport, ktorý ma už dlho sprevádza životom. Som hrdý, že sa venujem práve 
kráľovnej športu. 
Č – ČAS: Je relatívny pojem, snažím sa zadeliť si ho tak, aby som nebol jeho otrok. Sprevádza i 
celú moju športovú kariéru, na tréningoch i na pretekoch je to dôležitá veličina. 
D – DETSTVO: Mám naň pekné spomienky, nič by som na ňom nemenil. Patrím do šťastnej 
generácie, ktorá trávila detstvo vonku – v lese, na ihrisku, pred panelákom – rôznymi športovými 
hrami. Boli to krásne časy. 
H – HODNOTY: V živote vyznávam hodnoty mojich rodičov a vštepujem ich aj dcérkam Emmke a 
Ninke. Priorita je, prirodzene, rodina a zdravie. Všetko ostatné je len bonus k tomu. 
O – OLYMPIÁDA: Uspieť na nej je vrchol úsilia každého športovca. Je to najväčší športový 
sviatok s krásnou ideou. Nič nie je cennejšie ako úspech na olympijských hrách – ani finančné 
prémie, ani body do rebríčkov či iné trofeje. Najvyššia pocta pre športovca je olympijská 
nesmrteľnosť.“ 
P – PENIAZE: V živote sú dôležité, ale len ako prostriedok, nie cieľ. Ak chce byť človek byť 
spokojný, nejaké peniažky predsa len potrebuje. Ja ich dostatok alebo nedostatok vnímam tak, či 
dokážeme zabezpečiť potreby našich detí. Keď im už po nás neostanú majetky, aby aspoň nemali 
dlhy. 
R – RODINA: Nie je nijaké tajomstvo a asi to už o mne vie každý, že rodina je základ môjho života 
a najvyššia hodnota. 
S – SLOVENSKO: Som hrdý, že som Slovák. Myslím si, že na svete je veľmi málo krajín, kde sa 
žije lepšie ako u nás. Slovensko je naozaj krásne. Vážme si, že ho máme. Som rád, že ho môžem 
reprezentovať vo svete. 
U – ÚSPECH: Úspech je krásny a myslím si, že aspoň sem-tam ho potrebuje zažiť každý 
športovec. Aby cítil, že to, čo robí, má naozaj zmysel. 
V – VIERA: Som veriaci, viera mi veľmi pomáha. Takmer denne absolvujem svoj súkromný 
rozhovor s Bohom. K viere vedieme s manželkou Lenkou i naše deti. Začali sme pravidelne chodiť 
do kostola a ja osobne cítim, že takto je to správne. Nie sme žiadni fanatici, snažíme sa žiť podľa 
viery s dôrazom na dobrosrdečnosť, lásku, odpúšťanie a potláčanie nenávisti. Myslím si, že je to 
základ dobrej výchovy. 
Z – ZDRAVIE: Veľmi podstatné vec, asi najpodstatnejšia v živote človeka. Môžete byť šťastný i 
úspešný, ale keď nie ste zdravý, je to všetko nanič. Som rodič a z vlastnej skúsenosti viem, že aj 
obyčajná chrípka niektorej z mojich dcérok dokáže spôsobiť nepohodu v rodine. Takisto je to u 
športovca – už i najmenšia viróza môže skomplikovať, ba i zničiť dlhé roky prípravy. 
 
INFO: 
- V nedeľu 18.9. sa bude v rámci festivalu Milujem svoje mesto konať brigáda v Ružinove. Brigáda 
bude zameraná na čistenie okolia Základnej školy. Bližšie informácie u M. Riečana 
- V termíne od 14. do 16.10.2016 sa uskutoční víkendovka Kresťanského domova BA1 v 
Penzióne na lúke, blízko Modry. Pozývame všetkých k prežitiu spoločného víkendu 
a posilneniu našich vzťahov a duchovného života. Ďalšie informácie u kazateľov. 
- Klub Pathfinder na Cablkovej sa bude od septembra stretávať v nedeľu. Info u Z. Riečanovej. e-
mail: zuzka.riecanova@gmail.com, tel. 0907 111 634 
- V nedeľu 25. 9. 2016 sa uskutoční zborový výlet spojený s varením gulášu a spoločnými 
hrami. Stretneme sa na Kačíne, ako v júni. Autobusová linka č. 43 odchádza zo zastávky 
Patrónka a následne zastávka Vojenská nemocnica (+1 min) a Červený most (+2 min.). Všetci 
ste srdečne vítaní, neváhajte pozvať svojich blízkych a známych. Začíname o 10:00 hod. 
Odchody autobusov č. 43: (len linky, ktoré majú označenie k) 
Patrónka - Kačín:  8:10, 9:10, 9:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30 
Kačín - Patrónka: 12:04, 12:44, 13:24, 14:04, 14:44, 15:24, 16:04, 17:24, 18:04, 18:44 


