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Miesto / deň 6. 13. 20. 27. 

Bratislava 1 K. Badinský E. Bališ M. Riečan M. Majtán 

Bratislava 2 M. Majtán M. Riečan A. Majtánová D. Novomeský 

Petržalka BA1  M. Majtán A. Majtánová 

Dúbravka M. Riečan BA2 K. Badinský H. Becz 
 

PRAVIDELNÉ TÝŽDENNÉ STRETNUTIA: 
Nedeľa: Klub Pathfinder    Cablkova  nepravidelne 

Pondelok: modlitebné stretnutie Skutky ap.  Cablkova  18:00 hod. 

 biblické štúdium kniha Genezis  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 Skutky ap.  Wolkrova 4 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 Listu Rimanom    09:30 hod. 

kázanie z Božieho slova     10:50 hod. 

 popoludňajšia pobožnosť   Cablkova  14:00 hod. 

 florbalové stretnutie   ZŠ Drieňová ul. 18:00 hod. 

 - kontakt R. Oravec 0908 838 046 
 

DÔLEŽITÉ DÁTUMY A PODUJATIA: 
6.  Večera Pánova    Cablkova 

7.-14. Aliančný modlitebný týždeň   bratislavské cirkevné zbory 

10.-20. Desať dní modlitieb za vyliatie Ducha Svätého zbory a skupiny CASD 

13. Večera Pánova    Ferienčíkova 

19.-21. Výzvy lásky    Račkova dolina 

22.-24. Študijné kazateľské stretnutie  Račkova dolina 

26.-28. Snem Klubu Pathfinder   Račkova dolina   

28. Vzdelávanie laických kazateľov  BB2, Kollárova 
 

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: Marek Riečan, tel: 0917 338 362, e-mail: mriecan@casd.sk 

Marek Majtán Černák, tel: 0948 322 663, e-mail: masomajtan@gmail.com 

Anna Majtán Černáková, tel: 0904 381 940, e-mail: ancuchacik@gmail.com 

Karol Badinský, tel: 0905 302 793, e-mail: kbadinsky@casd.sk 

Redakcia, preklady a úprava textu: Karol Badinský 

JANUÁR 2018 
 

PRIANIE DO NOVÉHO ROKU 
Pred začiatkom nového roku máme príležitosť k rôznym prianiam pre svojich 

známych i osobným záväzkom pre seba.  

Čo v skutočnosti vyjadrujem, keď iným alebo sebe niečo prajeme? Že nám záleží na 

šťastí a dobrom živote iných. Keby to bolo v našich možnostiach, tak by sme radi prispeli 

k tomu, aby sa mali dobre a boli spokojní.  

Sme však v tomto obmedzení. Väčšinou to, čo niekomu prajeme, nemôžeme my sami 

splniť, a tak zostáva len pri prianí.  

Čo si zvykneme priať? Zdravie, šťastie, úspech. Sú to také všeobecné priania, ktoré 

môžeme želať každému. Niekomu, koho poznáme dobre a máme k nemu blízky vzťah, 

môžeme priať aj niečo konkrétnejšie, niečo čo vystihuje jeho situáciu. A samozrejme 

snažíme sa pri tom zostať citliví a taktní. Nie všetko v tomto komplikovanom svete sa dá 

priať otvorene. A tak sa niekedy stáva, že sa uchyľujeme k bežným vyjadreniam, aj keď 

si myslíme niečo iné, pretože to „iné“ nevieme alebo nedokážeme vyjadriť. 

Skúsme si predstaviť, že by ste niekomu zaželali, aby bol:  

- slušnejší, lebo to je jeho najväčšia potreba, aby sa zlepšila kvalita života jeho aj jeho 

  blízkych 

- alebo aby bol citlivejší k svojmu okoliu ... 

- aby sa viac staral o svoje zdravie ... 

- aby sa viac staral o svoju rodinu ... 

- aby menej jedol ... 

- aby viac dbal o svoj vzhľad ... 

Je celkom možné, že pri takýchto prianiach by sme sami boli považovaní za 

nedostatočne taktných a slušných, napriek tomu, že to prianie by presnejšie vystihovalo 

to, čo potrebuje ten človek. A tak zostáva otázka čo teda priať, keď už niekomu niečo 

prajeme. 

Dovoľte, aby som vám všetkým a vaším rodinám poprial: dobré zdravie, radosť a 

spokojnosť v rodine, krásne a pevné vzťahy s priateľmi, prospech v osobnom živote 

aj v práci, dostatok času pre to, aby sa váš život vyvíjal harmonicky, správne 

rozvrhnutý čas, jasný cieľ života a pevnú cestu po ktorej kráčate k domovu, 

k nášmu Otcovi, múdrosť a silu k tomu, aby ste robili správne rozhodnutia. 

 

Zrejme sú to veci, ktoré si všetci prajeme, ale len čiastočne sme ich dosiahli alebo 

prežívali aj v tom minulom roku. Niekedy je veľký rozdiel medzi tým, čo chceme a čo 
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môžeme. Napriek tomu by nás minulý nezdar nemal odrádzať v snahe ísť ďalej a istejším 

krokom. 

Chcel by som nám všetkým popriať ešte jedno prianie, ktoré by nám mohlo pomôcť 

zlepšiť náš život, vzťahy a dosiahnuť väčšiu spokojnosť v prostredí kde žijeme. 

Jeden z rozdielov, ktorý môžeme pozorovať medzi dospelými ľuďmi a deťmi sú 

zafixované modely správania. My dospelí už máme pripravené odpovede na rôzne 

otázky, ktoré prichádzajú v živote. A často sa stáva, že „neprekročíme svoj tieň“. Je to 

pohodlné, bezpečné a bez námahy.  

Má to však aj nevýhody. Každá otázka, ktorá prichádza je výzvou na vnímanie, 

počúvanie, na odvahu a novú odpoveď. Žijeme vo svete, ktorý sa neustále mení. Už 

nežijeme v tom svete, do ktorého sme sa narodili a strávili v ňom svoje detstvo. V živote 

každého z nás sú situácie, ktoré vyžadujú špecifickú odpoveď. Žiaľ, naučili sme sa 

používať mnoho odpovedí, ktoré sa nám v minulosti páčili a pre podobné situácie ich 

aplikujeme celé roky a možno bez toho, aby sme si uvedomili, že stratili svoju aktuálnosť 

a užitočnosť. Takéto pripravené odpovede nás tiež oberajú o možnosť osobného rastu a 

dávajú staré odpovede na nové otázky – a to znamená, že sa nemusíme trafiť. 

V Biblii je príbeh, ktorým by som chcel ilustrovať túto skutočnosť. Matky privádzali 

svoje deti k Ježišovi, aby im požehnal. Izraelskí rodičia mali vo zvyku priviesť deti k 

rabínom, aby na ne položil ruky a požehnal ich. Učeníci sa však nazdávali, že Kristove 

dielo je príliš významné, aby sa zaoberal takými „malichernosťami“. Preto sa im 

nepáčilo, keď k Pánovi prichádzali matky so svojimi deťmi. Mysleli si, že deti sú ešte 

príliš malé, aby zo stretnutia s Ježišom mohli niečo mať, a že mu to nemusí byť ani po 

vôli. Jeho však skôr znepokojovali učeníci. „Potom privádzali k Ježišovi malé deti, aby 

ich žehnal a modlil sa za ne. Ale učeníci dohovárali tým, ktorí deti priviedli, aby Ježiša 

neobťažovali. Ježiš im povedal: Nechajte ich a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo im 

patrí nebeské kráľovstvo.“ Mat 19,13-14 

Učeníci, zdá sa, nepotrebovali premýšľať, vnímať. Mali pripravenú odpoveď. Zdá sa, 

že mali pocit, že Krista by matky a deti len oberali o čas. Naučili sa konať tak, ako to 

videli u druhých, alebo ako sa im to v živote osvedčilo/hodilo. Nepočkali, čo na to povie 

sám Ježiš. Nedávali si otázku čo tým sledujú tie matky alebo akú radosť a požehnanie to 

prinesie tým deťom. Ježiš bral deti na svoje ruky, prejavoval im svoju lásku a radosť zo 

stretnutia. Ale na to učeníci nemysleli, lebo mali v hlave svoj scenár, svoje pripravené 

odpovede. 

Sú situácie, kedy nepoužívame dary od Pána Boha, ktoré nám dal – rozum a zmysly, 

lebo sa domnievame, že stačí dať jednu odpoveď na určitú otázku raz za život. Ale život 

– to je výzva a každý deň je novou výzvou. A každá výzva potrebuje novú odpoveď. 

Možno podobnú tej, ktorú som dal včera, ale premyslenú a zdôvodnenú.  

A preto by som nám všetkým chcel priať do nového roku vnímavosť:  

- ochotu k počúvaniu, múdrosť k premýšľaniu, odvahu k novým odpovediam, 

aby sme dokázali každý deň „prekročiť svoj tieň“. 

Som presvedčený o tom, že toto dokáže zmeniť kvalitu života v nás aj okolo nás. Ježiš 

Kristus je pre nás príkladom práve v tom, že dával aktuálne odpovede, pretože každá 

otázka bola iná. Napriek tomu, že Boh má svoje zákony a rešpektuje princípy, jeho 

odpovede nie sú kópie. Sú unikátne, živé a osobné. Tri veci k tomu potrebujeme: 

-   vnímavosť, používanie zmyslov 

- rozumnosť, ochotu prekonať svoju pohodlnosť a premýšľať nad potrebami, 

možnosťami, nad riešením 

- odvahu k tomu, pretože nová odpoveď môže byť odmietaná, bude ju treba obhájiť. 

Ježiš dal novú odpoveď matkám, deťom aj ostatným dospelým. Matky odchádzali 

domov šťastné, Ježiš Kristus si všimol ich deti, vzal ich na kolená, modlil sa za ne. Deti, 

ktoré sú pri takýchto príležitostiach odsúvané dozadu, boli v centre pozornosti ľudí aj 

samého Ježiša Krista. A počuli, že do Božieho kráľovstva sú pozvané aj deti. 

A tí ostatní sa dozvedeli, že je treba najprv vnímať, premýšľať až potom konať, 

pretože sa môže stať, že robíme niečo zle proti ľuďom aj proti Bohu. Iba preto, že už 

odpovede máme pripravené vopred. My ľudia si niekedy myslíme, že vieme všetko. 

Na TV stanici o prírode s názvom Animal planet (Planéta zvierat) bola pred určitým 

časom reklama so sloganom: „Nevedomosť je blažená!“ – divná myšlienka. V 

skutočnosti to bolo o tom, že uvedomenie si toho, že ešte mnoho skutočností nepoznáme, 

je vlastne šťastie. Lebo nás to vedie k novému poznávaniu, k túžbe po nových 

informáciách a skúsenostiach, ktoré nás obohatia a budú užitočné pre život. Samozrejme 

za predpokladu, že sme ochotní rásť, teda ďalej poznávať a prehodnocovať svoje názory, 

postoje a reakcie. Bolo by hrozné žiť tak, že už vieme všetko a nič iné nepotrebujeme 

vedieť.  

K takémuto stavu by sme nikdy nemali dospieť. A preto je zbytočné sa na to hrať. 

Nechajme si otvorené zmysly a rozum a majme odvahu k novým objavom vo svojom 

živote a k novým odpovediam. 

To, o čom píšem nie je návod na mentálne cvičenie ani psychologická rada. Obidvoje 

v živote potrebujeme, ale to je na zmenu postoja málo. Sila k zmene je nie je v nás, 

nevlastníme ju. Je u Boha. 

Boh nás zahŕňa mnohým dobrodením, preto vás prosím, milí bratia, aj vy sa mu 

celkom oddajte. Nech celý váš život je ako živá, svätá obeť, ako bohoslužba, ktorá je 

Bohu príjemná.  

Nenapodobňujte zvyky a spôsoby ostatného sveta a zmeňte celé svoje zmýšľanie. Len 

tak budete schopní rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je teda správne, dokonalé a jemu milé. 

Rim 12,1-2 (preklad: Nádej pre každého) 

Tak ako väčšina z nás nie je schopná opraviť svoj pokazený počítač či kuchynskú rúru 

a požiada o pomoc odborníka, tak aj v otázke zmeny nášho postoja/života potrebujeme 

pomoc.  

Túto pomoc nám neposkytne ani vlastný otec, ani duchovný, ani žiadny guru, ale 

jedine sám Boh. Jediný odborník v celom vesmíre na pozitívnu zmenu života.  

Pokiaľ sa rozhodneme s Ním spolupracovať, tak môžeme počítať aj s tým, že On 

prebudí naše zmysly, „donúti“ nás premýšľať a dá nám múdrosť i silu k správnym 

rozhodnutiam a novým, aktuálnym odpovediam. A to prajem nám všetkým. 

Karol Badinský 


