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Miesto / deň 4. 11. 18. 25. 
Bratislava 1 M. Riečan K. Badinský E. Duda K. Badinský 
Bratislava 2 D. Novomeský J. Nehyba M. Riečan M. Pavlík 
Petržalka D. Hollý M. Riečan J. Obrcian M. Beer 
Dúbravka K. Badinský BA2 B. Kern M. Riečan 

 
PRAVIDELNÉ TÝŽDENNÉ STRETNUTIA: 
Nedeľa: Klub Pathfinder    Cablkova  nepravidelne 
Pondelok: modlitebné stretnutie Skutky ap.  Cablkova  18:00 hod. 
 biblické štúdium, kniha Skutky ap.  Dúbravka  18:30 hod. 
 mládežnícka bohoslužba   Čajovňa Únik 19:00 hod. 
Utorok:  biblické štúdium, kniha Skutky ap.  Cablkova  11:00 hod. 

biblické štúdium, 1. kniha Jánova  Ferienčíkova 16:30 hod. 
Streda:  stretnutie seniorov, kniha Veľký spor   Ferienčíkova  10:00 hod. 
 stretnutie mládeže    Cablkova  17:00 hod. 
 biblické štúdium, kniha Zjavenie Jána  Petržalka  18:00 hod. 
Štvrtok: cvičenie – fitnes    Ferienčíkova  17:00 hod. 
 Klub Pathfinder, Petržalka   Gessayova 6 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. 
 florbalové stretnutia   ZŠ Drieňová ul. 18:00 hod. 

 
DÔLEŽITÉ DÁTUMY A PODUJATIA 
9.  Zborový výbor BA1   Cablkova 
11.-12. Múzička     Kežmarok 
11.-18. Týždeň kresťanského domova   
25. Bohoslužba vysielaná cez internet  Cablkova 

 
TEXT Z BOŽIEHO SLOVA  
S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s 
Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. (Ev. podľa 

Matúša 1,18)
 

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 

FEBRUÁR 2017 
 
MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ KRESŤANSKÉHO DOMOVA, 11. – 18. 2. 2017 

V uvedenom týždni sa budeme venovať téme o Ježišovej rodine. V nasledujúcich 
riadkoch nájdete myšlienky, ktoré sú len krátkym výťahom z materiálu pre týždeň 
kresťanského domova. Počas tohto týždňa bude niekoľko spoločných stretnutí 
v modlitebniach na Cablkovej aj Ferienčíkovej ul. Tešíme sa na Vás. (KB) 
 

JEŽIŠOVA RODINA 
Rodinné zázemie je veľmi dôležité pre rozvoj života novonarodeného človeka. Pri 
premýšľaní o Ježišovej osobnosti je preto úplne prirodzené, ak pátrame po tom, aké bolo 
prostredie, v ktorom vyrastal. O jeho detstve a mladosti toho veľa nevieme. Evanjeliá nie 
sú Ježišovým životopisom. Pomerne podrobne sú tu však opísané okolnosti, ktoré sa 
týkajú jeho narodenia. A práve z nich sa dá vyčítať, akí boli jeho rodičia. 
Ježišov otčim Jozef 

Vianočnému príbehu už roky dominuje Ježišova matka Mária. Jozef zostáva v pozadí 
ako kulisa. Vzniká dojem, že bol iba Ježišovým formálnym adoptívnym otcom. Na Ježiša 
mal však veľký vplyv a tak to vidí aj evanjelista Matúš. Na rozdiel od Lukáša kladie vo 
svojom rozprávaní veľký dôraz práve na Jozefa. Viete si predstaviť, aké šokujúce muselo 
byť pre Jozefa zistenie, že jeho snúbenica je tehotná? Boli síce zasnúbení, ale snúbenci v 
židovskom prostredí tej doby sa mohli poznať až po podpísaní svadobnej zmluvy. Všetko 
nasvedčovalo tomu, že manželstvo Jozefa a Márie sa rozpadne skôr, než sa začalo. 
Ježišova matka Mária 

 Vtedy Mária prehovorila: Velebí moja duša Pána a môj duch zajasal v Bohu, mojom 
Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, odteraz ma budú 
blahoslaviť všetky pokolenia,  pretože veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je 
jeho meno, a jeho milosrdenstvo je z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.  
Prejavil silu svojím ramenom; rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú; mocnárov 
zosadil z trónov a povýšil ponížených.  Hladných nasýtil dobrotami a boháčov prepustil 
naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na milosrdenstvo,  ako sľúbil 
našim otcom: Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. (Luk 1,46-55) 
My protestanti nemáme veľmi radi Ježišovu matku Máriu. Ako vzor nám slúži nejedna 
postava Biblie, ale o Márii radšej mlčíme a máme na to dôvody. V priebehu kresťanských 
dejín sa jej totiž dostalo také výsadné postavenie, že zatienila a dodnes zatieňuje 
samotného Krista. Môže však Mária za to, čo s ňou urobili kresťania? Určite nie. Preto 
rád poruším toto protestantské tabu týkajúce sa jej osoby. Ide predsa o ženu, ktorá 



priviedla na svet Spasiteľa. Bola to vzácna žena a mala zaiste veľký vplyv na formovanie 
Ježišovej osobnosti. 
Magnificat 

Vráťme sa k nášmu úvodnému textu. Tieto verše bývajú označované ako Magnificat 
(Zvelebovanie). Latinským slovesom magnificare (velebiť, oslavovať) sa totiž v latinskej 
Biblii začína chválospev Ježišovej matky Márie: „Velebí moja duša Pána“. Magnificat 
zaznel z Máriiných úst vo chvíli, keď ju jej príbuzná Alžbeta uistila o tom, že stretnutie s 
anjelom Gabrielom nebolo ilúziou. Gabriel jej predtým totiž oznámil, že na svet privedie 
Mesiáša. Magnificat je portrétom Máriinej duše. Čitateľ evanjelia vďaka nemu môže 
usúdiť, aká bola a ako premýšľala.   
Ježišovi súrodenci 
K obľúbeným motívom Vianoc patrí svätá rodina z betlehemskej stajne s otčimom 
Jozefom, matkou Máriou a bábätkom Ježiškom v jasličkách. Čitateľov Biblie môže preto 
prekvapiť niekoľko veľmi stručných zmienok o tom, že Ježiš mal aj bratov (Jn 2‚12; Jn 
7‚3–5). Teológovia o nich už roky vedú vášnivé debaty. Jedni tvrdia, že to boli Ježišovi 
mladší súrodenci, iní zase, že išlo o jeho starších, nevlastných súrodencov z Jozefovho 
predošlého manželstva. Katolícka tradícia trvá na tom, že Ježiš bol jedináčik. Odvoláva sa 
na grécke adelfós (brat), ktoré sa dá do slovenčiny preložiť aj ako „bratranec“. Nevieme, 
ako to vlastne bolo, isté však je, že Spasiteľ sveta nevyrastal sám. 
Pochybnosti bratov 
Keď duchovní audítori z Jeruzalema vyhlásili Ježiša za Belzebulovho prívrženca, prišli si 
poňho jeho bratia s matkou a chceli ho odviesť domov. Prečo vlastne? Možno sa za neho 
hanbili, možno sa oňho báli, možno im prekážala jeho kritika duchovných vodcov 
zákona. Ťažko povedať. Budeme si musieť vystačiť s konštatovaním evanjelistu Jána, 
ktorý tvrdí, že v Ježiša jeho bratia neverili (Jn 7‚5). 
Premýšľal som o tom, prečo asi mali problém uveriť tomu, že ich brat je Mesiáš. 
Domnievam sa, že vyrastať po boku Mesiáša nebolo najľahšie. Ježiš nikdy, teda ani v 
detstve, nezhrešil. Bolo by preto pochopiteľné, keby svojou dokonalosťou liezol svojim 
súrodencom na nervy. Podobne, ako to bolo už kedysi dávno pred Ježišom so vzorným 
patriarchom Jozefom a jeho jedenástimi bratmi (1Moj 37). Alebo že by ich rozčuľovalo 
to, že Ježiš opustil povinnosti prvorodeného syna a nedbal na matku, dom a otcovu 
tesársku živnosť? 
Ježišovi jeho bratia neverili a mali tendenciu ho podpichovať. Keď krátko pred 
ukrižovaním od Ježiša vyžadovali, aby svoje mesiášstvo doložil nejakým zázrakom, v 
podtóne ich slov nemožno nepočuť iróniu, sarkazmus: „Tu mu jeho bratia povedali: Odíď 
odtiaľto a choď do Judska, aby aj tvoji učeníci videli skutky, ktoré konáš! Veď nikto 
nerobí nič v skrytosti, ale chce byť verejne známy. Ak robíš takéto veci, ukáž sa svetu.“ 
(Jn 7‚3.4) Nepripomínajú vám tieto slová Ježišov dialóg so satanom na púšti? 
Pochybnosti susedov 
Podobné pochybnosti riešili aj Ježišovi nazaretskí susedia. Keď začal pôsobiť ako kazateľ 
na cestách, išla za ním celá Galilea. Len rodný Nazaret mal s ním problém. Keď raz 
vstúpil do miestnej synagógy, zareagovali na neho slovami: „Nie je to azda ten tesár, syn 

Márie a brat Jakuba, Jozesa, Júdu a Šimona? A nežijú jeho sestry medzi nami? I 
pohoršovali sa na ňom. Nato im Ježiš povedal: Proroka si uctia všade, len nie vo svojej 
domovine, medzi svojimi príbuznými a vo vlastnom dome.“ (Mk 6‚3.4) 
A ako to s ním nakoniec v Nazarete dopadlo? „A za čias proroka Elizea bolo v Izraeli 
mnoho malomocných. No nikto z nich nebol očistený, iba Naamán zo Sýrie. Keď to 
počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali a hnali ho von z mesta. Vyviedli ho až 
na kraj vrchu, na ktorom bolo postavené ich mesto, aby ho odtiaľ zhodili. Ale on prešiel 
pomedzi nich a odišiel.“ (Lk 4‚28–30) Človek sa pri tomto texte len ťažko ubráni 
otázkam: „Kde boli v tú chvíľu jeho bratia? Boli pravovernými židmi, na sobotnej 
bohoslužbe mohli preto len ťažko chýbať. Pokúsili sa ho zachrániť alebo aspoň zastať?“ 
Pochybnosti Márie 
O Ježišovi pochybovala aj Mária. Pritom bola nositeľkou mesiánskeho tajomstva. Aj ona 
si myslela, že sa Ježiš zbláznil. Profesor Halík v knihe Osloviť Zachea k jej zlyhaniu 
poznamenáva: „Možnože prozreteľnosť ponechala toto miesto v Písme preto, aby naša 
úcta k matke Pána – hoci vydala a vydáva mnoho skvelých duchovných plodov – predsa 
len neprekročila únosnú mieru. Aj Mária je našou spolucestujúcou na ceste viery, nie je 
žiadnou vševediacou bohyňou; evanjelium ju na niekoľkých miestach ukazuje ako 
človeka, ktorý tiež potrebuje čas, aby veci strávil a plne pochopil, a aj ona je vystavená 
otázkam a pochybnostiam ako my“ (str. 359). 
Ježišov prístup k deťom 
Rabíni síce deti vzdelávali, ale čas strávený s nimi mimo učebne považovali za stratu. 
Ježiš taký prístup radikálne odmietal. Keď od neho učeníci, v súlade s vtedajšími 
spoločenskými normami, začali deti odháňať, veľmi ho to nahnevalo. Mimochodom, toto 
je jediné miesto v Biblii, kde je o ňom priamo povedané, že sa rozčúlil. 
Záujem matiek o to, aby ich ratolesti s Ježišom komunikovali, ho doslova tešil. Ani pri 
svojom náročnom pracovnom programe mu nerobilo problém urobiť si pre ne čas a 
venovať sa im. 
         Radomír Jonczy, vedúci oddelenia kresťanského domova pri česko-slovenskej únii 
 
TAJUPLNÝ SVET FARAÓNOV VO SVETLE BIBLIE 
Marek Riečan bude prednášať v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci (Námestie 1. 
Mája) prednášky o tom ako archeológia potvrdzuje pravdivosť Biblie. Pravidelne sa budú 
konať vždy v pondelok a stredu od 30.1 do 13.2. 2017 o 18:00 hod. 
 
PASTORÁCIA V MODLITEBNI 
Pastoračné hodiny vo februári sú nasledujúce: 7.2. utorok 17:00-19:00 hod. 23.2., 
štvrtok 17:00-19:00 hod. Modlitebňa na Ferienčíkovej ul.  
V prípade záujmu o iný termín alebo návštevu doma, prosím kontaktujte kazateľov. 
Ďakujeme, Karol Badinský a Marek Riečan.  


