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

4.
S. Bielik
M. Riečan
T. Braun
P. Žubor

11.
B. Soós
K. Badinský
J. Turóci
M. Riečan

18.
M. Riečan
H. Becz
D. Novomeský
T. Braun

25.
K. Badinský
M. Riečan
BA1
BA2

MAREC 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
florbalové stretnutia
DÔLEŽITÉ DÁTUMY A PODUJATIA
4.
Deň modlitieb za ženy
10.-12. Víkendové stretnutie pre Petržalku a Dúbravku
11.
Bohoslužba vysielaná cez internet
11.
Deň adventistického rádia a Štúdia Nádej
16.
Zborový výbor BA1
17.
Krst
17.-19. Kresťanský domov - Výzvy lásky
18.
Deň detí
18.-25. Modlitebný týždeň mládeže
25.
Večera Pánova BA1, BA2 + zbierka 13. soboty

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

Cablkova
ZŠ Drieňová ul.

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.
18:00 hod.

Podhájska
Cablkova
Cablkova
Cablkova
Račkova Dolina

Cablkova, Ferienčíkova

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

DEŇ MODLITIEB ZA ŽENY, 4. 3. 2017

V tomto mesiaci máme cirkvou navrhnuté dve príležitosti na modlitby a uvedomenie si
koho máme okolo seba aj Koho máme nad sebou. Modlitba za niekoho je zvláštny dar
kedy si môžeme uvedomovať čo nás spája aj keď sa nemusíme momentálne nachádzať
v blízkosti toho, za koho prosíme a ďakujeme. Tak teda modlime sa a ďakujme Bohu za
ženy, zvlášť tie, ktoré máme vo svojej blízkosti a aj za našu mládež.
Karol Badinský

PRÍBEH O MATKE A SYNOVI
Po 21. rokoch manželstva, moja žena odo mňa chcela, aby som zobral na večeru inú
ženu… Povedala, „Ľúbim ťa, ale viem, že táto žena ťa ľúbi tiež a veľmi rada by s tebou
strávila nejaký čas.“ Tá druhá žena, ktorú som mal navštíviť, bola moja mama, ktorá je už
19 rokov vdova. Požiadavky mojej práce a tri deti mi umožnili ju navštíviť iba občas.
„Čo sa deje? Je všetko v poriadku?“ opýtala sa.
Moja mama je typ ženy, ktorá je podozrievavá ku neskorým večerným telefonátom alebo
neočakávaným pozvaniam, ktoré sú poslami zlých správ. „Myslel som si, že by bolo
príjemné stráviť s tebou čas.“ odpovedal som. „Iba my dvaja.“ Chvíľu nad tým
rozmýšľala a povedala: „To by sa mi veľmi páčilo.“
V piatok po práci, ako som ju išiel vyzdvihnúť, som bol trochu nervózny. Keď som
dorazil k jej domu, všimol som si, že aj ona sa zdala nervózna. Čakala vo dverách už
oblečená v kabáte. Mala natočené vlasy a oblečené šaty, ktoré mala na oslave posledného
výročia svadby. Žiarivo sa na mňa usmiala…
„Povedala som mojím priateľom, že idem von so svojím synom a boli ohúrení.“
povedala, ako si sadala do auta. „Už sa nevedia dočkať, keď budem o tom rozprávať.“ Išli
sme do reštaurácie, ktorá nebola nóbl, ale pekná a domácka. Moja mama ma chytila za
ruku tak, akoby bola najdôležitejšia žena v reštaurácii ten večer. Ako sme sa posadili,
musel som jej čítať menu. Vedela prečítať iba veľké písmená.
Keď som bol v polovici predjedál, zdvihol som pohľad a uvidel som mamu, ako na mňa
uprene hladí. Mala nostalgický úsmev na tvári. „Ja som bola tá, čo ti musela čítať menu,
keď si bol malý.“ povedala. „Tak nadišiel čas, aby si oddýchla a dovolila to mne na
oplátku, urobiť pre teba.“ odpovedal som.
Počas večere sme mali príjemný rozhovor… Nič výnimočné, skôr sme si dopĺňali
informácie o udalostiach v našich životoch. Tak sme veľa hovorili, že sme zmeškali film.
Ako sme neskôr dorazili k jej domu, povedala mi… „Pôjdem s tebou znovu von, ale iba
ak mi dovolíš, aby som ťa pozvala.“ Súhlasil som.

„Aká bola večera?“ spýtala sa ma manželka, keď som sa vrátil domov. „Veľmi príjemná.
Oveľa lepšia, ako som si vedel predstaviť.“ odpovedal som. Niekoľko dní neskôr moja
mama zomrela na infarkt.
Stalo sa to tak náhle, že som pre ňu nemohol nič urobiť. Nejaký čas neskôr som poštou
dostal obálku… Obsahovala účet z reštaurácie z toho istého miesta, kde sme s mamou
večerali. A bola tam priložená poznámka…
„Zaplatila som tento účet vopred. Nebola som si istá, či tam budem môcť byť.
Akokoľvek, zaplatila som za dve porcie…jednu pre teba a druhú pre tvoju ženu. Nikdy si
asi neuvedomíš, čo ten večer pre mňa znamenal… ľúbim ťa syn môj.
V tom momente som to pochopil. Pochopil som, aké je dôležité v čase povedať…
„Ľúbim ťa.“ A venovať našim milovaným čas, ktorý si zaslúžia. Nič v živote nie je
dôležitejšie, ako vaša rodina. Dajte im čas, ktorý si zaslúžia… pretože nedá sa to stále
odkladať „na inokedy alebo neskôr“.
MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ MLÁDEŽE, 18.-25. 3. 2017

HLAVNE SRDCOM
Nie som si úplne istá, kde alebo prečo, dokonca ani ako to začalo. Pomaly a ticho mi to
vliezlo do života. Viem však, že mobilné hry sa rýchlo stali mojou drogou – bolo to
riešenie všetkých mojich problémov. Vážne! Mohla som mať otrasný deň, ale keď som si
mohla zahrať Words with Friends (niečo ako Scrabble – pozn. prekladateľa), či som
vyhrala alebo prehrala, bolo mi fajn. Už som sa nestarala o problémy, ktoré som v danej
chvíli mala. Ani som nutne nepotrebovala mať pri sebe iných ľudí. Úplne mi stačilo
zahrať si hru s „kamarátmi“. Words with Friends je online hra, ktorú hrajú naraz dve
osoby. Cieľom je vytvoriť čo najviac slov (nie je to hra o peniaze).
Aby ste ma nepochopili zle… Nie som nijaký asociál bez potreby ľudskej spoločnosti.
Práve naopak. Som človek s obrovskou potrebou ľudských vzťahov. Vychovala som
troch chlapcov. Bola som zvyknutá mať doma stále deti a tínedžerov. Bolo to nádherné.
Potom som zrazu zostala sama. Ja, ktorá som sa vyše dvadsať rokov starala o rodinu a
ktorá mám určitú pracovnú rutinu, som z ničoho nič zostala sama. Samota je často veľmi
ťaživá a mätúca. Lenže čím je potreba mať niekoho blízkeho väčšia, tým je väčšie riziko
zrady a psychického zranenia. Keď som zistila, že život niekedy poriadne zabolí, objav
mobilných hier bol pre mňa zázrakom. Hry sa mi stali nočným aj víkendovým
kamarátom.
Som závislá. Ale som kresťanka.
Nemala by som sa cítiť sama… Veď o všetkom môžem hovoriť s Bohom. Je jasné, že
naše deti tu nie sú preto, aby boli stále s nami. Máme ich vychovávať tak, aby sa raz stali
nezávislými a prospešnými členmi spoločnosti. Musia odísť. Ale ako sa s tým vyrovnať?
Hrať hry na mobile s náhodnými ľuďmi, ktorých pravdepodobne nikdy nestretnem,
vyzeralo celkom bezpečne. Žiadna bolesť ani odmietnutie. Nijaké riziko zrady. Vôbec
žiadne nebezpečenstvo.
V rámci projektu Modlitebného týždňa mládeže som rozmýšľala o reformácii, o tom, že
aj dnes potrebujeme niečo zmeniť. Pochopila som, že aj v mojom živote musí nastať

reformácia. Na svojej ceste k životu s Kristom budem musieť zmeniť svoj spôsob
uvažovania.
Musím byť opatrná. Hry na mobilnom telefóne nie sú nevinné. Nie je to „hriech“. Nie je
to ani pokušenie. Začalo to ako niečo, čím trávim čas. Nebezpečenstvo spočíva v tom, že
všetko, čo dokáže odpútať vašu myseľ od Ježiša, všetko, čo sa snaží nahradiť to, čo môže
dať len Boh, je modla. Jednoducho je to zlé. Cesta späť nie je zložitá, ale vyžaduje
poslušnosť. Nebudem už dlhé hodiny v noci a cez víkendy hrať hry s náhodnými ľuďmi,
ktorých pravdepodobne nikdy nestretnem. Namiesto toho budem tento čas investovať do
spoločenstva s Niekým, koho raz stretnem.
Ellen Whiteová napísala: „Boh spolupracuje s človekom na diele obnovy a formovania
charakteru. Keď sa duše zmocní Božia premieňajúca moc, nastane radikálna zmena.“
(Signs of the Times, 29. júla 1889, str. 9)
To je moja túžba… Mať čistý charakter. Môj nový denný plán bude vyzerať asi takto:
1. Modlitba
2. Aspoň 30 minút ranného čítania Biblie. (Pre mňa je to nutnosť. Vy si môžete zvoliť iný
čas v priebehu dňa, ktorý vám najlepšie vyhovuje.)
3. Práca, škola alebo akákoľvek iná denná činnosť, ktorú musíte vykonávať.
4. Odpočinok
5. Aspoň 30 minút večerného čítania Biblie. (Mne to vyhovuje takto. Vy si môžete zvoliť
iný čas v priebehu dňa.)
6. Modlitba
7. Spánok
Martin Luther raz povedal: „Byť kresťanom a nemodliť sa je ako byť živým človekom a
nedýchať.“
Čítanie Biblie a modlitba sú pre mňa nesmierne dôležité. Zo skúseností viem, že keď je
modlitba pre mňa prioritou, vzťah medzi mnou a Bohom sa prehlbuje. Pri čítaní si rada
píšem poznámky. Najlepšie mi vyhovuje robiť to naraz – modliť sa a čítať Bibliu. Vďaka
tomu sa cítim k Pánu Bohu oveľa bližšie. Boh sa nám vždy prihovára spôsobom, ktorý
nás mení zvnútra. Pomáha nám lepšie pochopiť, kým skutočne sme a čo je hnacou silou
nášho života.
Autorka: Maria Mandersonová, je všestranný človek, vyzná sa v mnohých oblastiach.
Je tiež asistentkou korektora na oddelení mládeže pri Generálnej konferencii.
TEXT Z BOŽIEHO SLOVA

Vo dne mi Hospodin preukazuje milosť, v noci je mi jeho pieseň modlitbou k Bohu
môjho života. (Žalm 42,9)

PASTORÁCIA V MODLITEBNI
Pastoračné hodiny v marci sú nasledujúce: 14.3. utorok 17:00-19:00 hod. 30.3., štvrtok
17:00-19:00 hod. v modlitebni na Ferienčíkovej ul. V prípade záujmu o iný termín alebo
návštevu doma, prosím kontaktujte kazateľov.
Karol Badinský a Marek Riečan

