SLUŽBA KÁZANIA PRI SOBOTNÝCH BOHOSLUŽBÁCH
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Miesto / deň
Bratislava 1
Bratislava 2
Petržalka
Dúbravka

7.
M. Riečan
D. Márfoldi
J. Turóci
K. Badinský

14.
K. Badinský
M. Riečan
BA1
BA2

21.
H. Becz
K. Badinský
B. Kern
P. Žubor

28.
K. Badinský
M. Riečan
BA1
A. Vrbanová

JANUÁR 2017

PRAVIDELNÉ TÝŽDENNÉ STRETNUTIA:
Nedeľa: Klub Pathfinder
Pondelok: modlitebné stretnutie Skutky ap.
biblické štúdium, kniha Skutky ap.
mládežnícka bohoslužba
Utorok: biblické štúdium, kniha Skutky ap.
biblické štúdium, 1. kniha Jánova
Streda: stretnutie seniorov, kniha Veľký spor
stretnutie mládeže
biblické štúdium, kniha Zjavenie Jána
Štvrtok: cvičenie – fitnes
Klub Pathfinder, Petržalka
Piatok: stretnutie mládeže
Sobota: stretnutie učiteľov sobotnej školy
sobotná škola, štúdium Božieho slova
kázanie z Božieho slova
popoludňajšia pobožnosť
DÔLEŽITÉ DÁTUMY A PODUJATIA
8.-15.
Aliančný modlitebný týždeň
12.
Zborový výbor BA1
11.-21.
10 dní modlitieb za vyliatie Ducha sv.
13. piatok
Pobožnosť - Aliančný modlit. týždeň
14.
Večera Pánova, BA1, BA2
21.
Deň náboženskej slobody
28.
Krst, bohoslužba vysiel. cez internet
28.
Členské zhromaždenia BA1, BA2

Cablkova
Cablkova
Dúbravka
Čajovňa Únik
Cablkova
Ferienčíkova
Ferienčíkova
Cablkova
Petržalka
Ferienčíkova
Gessayova 6
Cablkova
Cablkova

Cablkova

nepravidelne
18:00 hod.
18:30 hod.
19:00 hod.
11:00 hod.
16:30 hod.
10:00 hod.
17:00 hod.
18:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
08:40 hod.
09:30 hod.
10:50 hod.
14:00 hod.

Bratislavské cirkevné zbory
Cablkova
Cablkova, 19:00
Cablkova, Ferienčíkova
Cablkova
Cablkova, Ferienčíkova

MODLITBY
Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť, a to všetko vám bude
pridané. (Ev. podľa Matúša 6,33)

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

HĽADAJTE NAJPRV KRÁĽOVSTVO BOŽIE...

Jedna z lodí stojí v prístave, pripravená na cestu. Jej plachty sa nedočkavo vzdúvajú
vo vetre, zástava vztýčená na stožiari hrdo oznamuje svetu, že o niekoľko minút sa vydá
na cestu po rozbúrenom mori. Na palube radosťou horiace tváre, žiariace oči, duše plné
nádeje a nadšenia. Na brehu sa dav ľudí s optimizmom lúči s odchádzajúcou loďou, ktorá
je naložená vzácnym nákladom. Za zvuku veselých pokrikov, hudby, mávania dvíha loď
svoje kotvy a slobodne, hrdo sa vydáva na dlhú cestu.
A zároveň, v tú istú chvíľu, na inom konci prístavu sa chystá zakotviť druhá loď.
Vracia sa z ďalekej, strastiplnej cesty. Na jej palube, plachtách a vyblednutej vlajke
poznať stopy neľahkého zápasu s prírodou, so živlom. Unavené tváre posádky túžia po
odpočinku. Ticho, ba až hanblivo pláva do prístavu. Na brehu ticho, nevíta ju nadšený
dav, ani živá duša s priateľským slovom na privítanie. Prichádza, ako keby si jej návrat
neprial nik.
Tu sú namieste otázky: prečo sa oslavuje odchod jednej lode a prečo nevíta návrat tej
druhej? Veď podľa správnosti by to malo byť práve naopak. Odchádzajúca loď stojí pred
splnením svojej úlohy. Jej cesta je neistá – morské hlbiny skrývajú tisíce nebezpečných
prekvapení. Ktovie, aký osud ju čaká. Ktovie, či dopláva do cieľa. Kto to môže vopred
vedieť? Prečo teda oslavovať neistotu?
A prečo ľud nevíta vracajúcu sa loď? Tú by bolo treba vítať s fanfárami, veď úspešne
dorazila do cieľa, splnila svoju úlohu, vyhla sa zradným prúdom a priviezla jej zverený
náklad. Zaujímavé je ľudské myslenie!
Aj na prahu nového roka sa pred nami vynára symbolika dvoch lodí. Jedna odchádza,
druhá prichádza. Je to medzník v ľudskom živote. Prichádzajúci rok, to je odchádzajúca
loď. Naložíme na ňu všetky naše túžby, nádeje, priania. Všetci na ňu nastúpime, nikto
nemôže zostať na brehu, nikto nemôže povedať, že nenastúpi, pretože má rád minulé dni,
ktoré mu priniesli úspech, zdravie, šťastie, majetok… a nechce sa vystavovať neistote.
No pozrime sa na vracajúcu sa loď, na práve uplynulý rok. Obzrime sa okolo seba, kto
ako prežil cestu po mori uplynulých dní. Niekto ju opúšťa s jasnou tvárou, lebo mu
priniesli úspech. Iný so slzami v očiach spomína na stratu blízkeho človeka, na nesplnené
sny. Kde - kto už nie je medzi nami…
Taký je však život. Človek dúfa, že nový rok prinesie len to dobré a ušetrí ho zla a
sklamania. No treba si pozorne premietnuť v mysli to uplynulé a všetko pekné, čo sme
prežili, uložiť do pamäti, aby nás malo čo držať aj v novom roku. Pouvažovať nad

chybami, ktorých sme sa dopustili, poučiť sa i z tých, ktoré sme chtiac-nechtiac
zapríčinili, ktorých obeťou sme sa stali, komu sme nimi ublížili…
Je možné pozerať sa na odchádzajúci rok s vďačnosťou a na budúci s nádejou. Pán
Ježiš povedal, že máme hľadať najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť (teda Boží
poriadok). Nestaneme sa dokonalí, ale budeme pokojní, vďační a dúfajúci. Čo je to
hľadať Božie kráľovstvo? Jednoducho povedané je opak tohto „svetského kráľovstva“,
kde sa ľudia sami bez Boha snažia zabezpečiť svoj život a zaistiť aj budúcnosť. Hľadať
Božie kráľovstvo znamená veriť Bohu, že vie o mojej potrebe pracovať, obliekať sa, jesť,
byť užitočný, o mojej túžbe žiť... a riešiť to s ním, nie bez Neho. Dôverovať mu ako
dieťa, ktoré vie, že jeho matka na neho nezabudne a že mu dá to najlepšie čo má.
Karol Badinský
ALIANČNÝ MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ (8. - 15. JANUÁR)

31. októbra 2017 sa oslavuje 500. výročie začiatku reformácie, za ktorý považujú
mnohé evanjelické cirkvi udalosť, kedy boli na bránu wittenbergského kostola pribité
tézy Martina Luthera. Preto sa témy modlitebného týždňa koncentrujú na Lutherove štyri
hlavné body, vyznačujúce sa slovom “jedine” (latinsky sola alebo solus):
Jedine Kristus, jedine Biblia, jedine milosť, jedine viera.
Tieto štyri centrálne body popisujú stručne a precízne, o čo ide v kresťanskej viere.
Štyrikrát opakujúce sa slovo JEDINE nám pred oči stavia jedinečný charakter spasenia
skrze Ježiša Krista. Preto sme modlitebnému týždňu dali názov JEDINEČNÉ. Pritom
tieto štyri „sola“ spájajú všetky vetvy reformácie a do centra stavajú nie nejakú osobu
alebo cirkev, ale hlavné biblicko-teologické body. Pomáhajú nám žiť jednotu
rozmanitých prejavov viery tým, že sa spolu sústreďujeme na biblickú podstatu. A presne
to bolo a je túžbou Evanjelickej aliancie. Témy modlitebného týždňa sledujú zrkadlovosymetrickú štruktúru začínajúc i končiac Kristom.
Prvé štyri témy sú nasmerované viac dovnútra na jednotlivca a zbor, cirkev:
Jedine Kristus je našou cestou
Jedine Biblia je naším základom
Jedine milosť je našou šancou
Jedine viera je našou odpoveďou na Božiu ponuku
A témy 4-8 rozvíjajú pôsobenie štyroch predošlých smerom von, k svetu:
Jedine viera – Božie pozvanie pre svet
Jedine milosť – Božie srdce pre svet
Jedine Biblia je Božím hlasom vo svete
Jedine Kristus je nádejou pre svet
Axel Nehlsen, farár z Berlina, vedúci modlitebnej skupiny

Jeden týždeň v roku sme pozvaní do iných modlitební, aby sme sa spoločne modlili.
Preukázali Božiu lásku a prejavili spolupatričnosť. Je dobré, že nie sme sudcami, len
pomocníkmi, nemusíme teda súdiť a hodnotiť čo to prinesie alebo neprinesie. Môžeme sa
modliť a prosiť Ducha Svätého, aby požehnal to, čo požehnať chce.
Bratia a sestry, pozývam Vás na stretnutia Aliančného modlitebného týždňa
a prajem Vám, aby ste prežili Božie požehnanie s kresťanmi, ktorým môžeme niečo
dať a oni môžu niečo dať nám.
Apoštol Peter bol pozvaný do Kornéliovho domu (Sk 10). Jeho presvedčenie nebolo
tomu naklonené, dokonca môžeme vyjadriť, že by tam v žiadnom prípade on pravoverný
Žid nešiel. Pán mu však ukázal, že tam má ísť, lebo tam čakajú evanjelium, ktoré mu Pán
zveril. A tak šiel. Vďaka tejto návšteve Peter hlbšie pochopil čo je to evanjelium a komu
je určené.
Dostali sme evanjelium a hľadáme pravdu. Ďakujme Bohu za príležitosti, ktoré nám
dáva a prosme ho, aby nás viedol ďalej. Neurčujme sami čo je správne a čo nie.
Dovoľme, aby to robil ON.
Karol Badinský

PROGRAM ALIANČNÉHO MODLITEBNÉHO TÝŽDŇA V BRATISLAVE
Január
8. Ne
9. Po
10. Ut
11. St
12. Št
13. Pi
14. So
15. Ne

Cirkev, zbor:
Miesto stretnutia:
Reformovaná kresťanská cirkev
Nám. SNP č. 4
Evanjelická cirkev a.v.
Schn. Trnavského 2
Kresťanské zbory
Pri Šajbách č. 1
Cirkev bratská
Cukrová 4
Bratská jednota baptistov
Palisády č. 27 A
Cirkev adventistov s. d.
Cablkova 3
Evanjelická cirkev metodistická
Panenská č.10
Evanjelická cirkev a.v. – Nový kos. Legionárska 2

Čas:
17.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
18.00

PASTORÁCIA V MODLITEBNI
Sestry, bratia, priatelia, radi by sme Vám ponúkli možnosť rozhovoru s kazateľom
o čomkoľvek čo prežívate a chceli by ste sa o tom porozprávať. Od januára 2017 budeme
vždy v určitých hodinách k dispozícii v modlitebni na Ferienčíkovej ulici kde môžete
prísť a radi vás vypočujeme, budeme sa s Vami modliť, prípadne hľadať riešenia. Ak to
bude pre Vás lepšie môžete sa aj dopredu telefonicky dohovoriť s kazateľmi na konkrétnu
hodinu, alebo jednoducho prísť v čase, ktorý bude uverejnený v mesačnom Spravodaji.
Pastoračné hodiny v januári sú nasledujúce: 10.1.utorok 17:00-19:00 hod. / 18.1. streda
11:00-13:00 hod. / 26.1. štvrtok 17:00-19:00 hod.
Karol Badinský a Marek Riečan

ŠPORTOVÉ FLORBALOVÉ STRETNUTIA DETÍ, MLÁDEŽE A „TÝCH OSTATNÝCH“
Nazývame sa kresťania, to preto lebo náš Pán je Ježiš Kristus. V ňom sme všetci
kresťania jedna rodina. Nie sme rovnakí, ale nesúďme lebo to nám neprináleží a je to
veľmi zradné. To prenechajme Pánovi. Nám bola daná iná úloha, modliť sa jeden za
druhého a pomáhať si. Veď všetci kresťania chcú byť v Božom kráľovstve.

Každú druhú sobotu večer je v školskej telocvični ZŠ na Drieňovej ulici možnosť zahrať
si florbalový zápas a prežiť pekný večer s priateľmi. Pozývame Vás. Najbližšie stretnutie
7.1.2017 o 18:00 hod. Info: Rasťo Oravec.

