
SLUŽBA KÁZANIA PRI SOBOTNÝCH BOHOSLUŽBÁCH 

Zbor/dátum 5. 12. 19. 26. 

Trnava D. Dubovský F. Varga K. Badinský F. Varga 

Sereď J. Valky K. Badinský F. Varga A. Lacika 

Piešťany K. Badinský M. Kern  D. Márföldi 
 

PRAVIDELNÉ TÝŽDENNÉ STRETNUTIA    MIESTO   ČAS 

Pondelok Trnava, študijná skupina - kniha Daniel          Kapitulská 23  19:00 hod. 

Utorok Kurz biblie, Piešťany od 8.11.   Zavretý kút 113  18:00 hod. 

  Prednášky Apokalypsa, Trnava od 8.11. Trnavská univerzita 18:15 hod. 

Streda Trnava, študijná skupina - Evanjeliá  on line   19:00 hod. 

Štvrtok Modlitebné stretnutie     on line   19:30 hod. 

Stretnutie učiteľov sobotnej školy   on line    20:30 hod. 

Piatok  Sereď/Piešťany, študijná skup. - Evanjeliá on line   19:00 hod. 

Sobota:  Sobotná škola +  kázanie z Božieho slova 09:00 hod.   10:45 hod.  

 

Kluby zdravia:  
Piešťany: 8. Čaro pravidelného pohybu, K. Badinský Centrum Zrnko  17:30 hod. 

Trnava:   pravidelne v stredu      Kapitulská 23 (KC) 18:00 hod. 
 

NARODENINY V NOVEMBRI: 
Počiatok múdrosti je bázeň Hospodinova. Výborný rozum majú všetci, ktorí 
to robia. Jeho chvála stojí na večnosť. ( Ž 111,10)                                                                                                

Trnava           Sereď     

2.   Leonard Kolena  10. Katka Kabová  24.   Helena Moskaľová  

8.   Mária Dananaiová           
 

Povedali o modlitbe:  
„Keď sa modlíme žiadame vlastne Boha, aby nám pomohol vidieť svet jeho očami.“ 

(Karen Allenová, americká herečka) 

„Najrýchlejšie sa postavíte na nohy, keď  si kľaknete na kolená.“ (V. M. Lellan) 

„Božia odmena je pre tých, ktorí hľadajú jeho srdce, nie jeho pozornosť.“ (Ken Hempfill, 

amer. baptistický kazateľ a spisovateľ) 

„Môžeš urobiť vždy viac než sa modliť, ak si sa už modlil. Ale nikdy nemôžeš urobiť 

viac než sa modliť, ak si sa ešte nemodlil.“ (Jan Bunyan, angl. baptistický kazateľ a 

spisovateľ) 
 

KONTAKTY:                    BOHOSLUŽBY: DOP. /  POPOLUD. 

Zbor Trnava, Kapitulská 23; trnava.casd.sk     9.00  / 14:00 hod. 

Zbor Sereď, Školská 1, Dom kultúry 1. poschodie; sered.casd.sk 9:00  / 13:30 hod. 

Zbor Piešťany, Zavretý kút 113; piestany.casd.sk    9:30  / 14:00 hod. 

Kazateľ: Karol Badinský, ☎ 0905 302 793, kbadinsky@gmail.com  

CIRKEV ADVENTISTOV SIEDMEHO DŇA 

     TT ADVENT     NOVEMBER 2022 
 

SPRAVODAJ  PRE  ZBORY  TRNAVA,  SEREĎ  A  PIEŠŤANY 

 

Byť Ježišovým učeníkom 
Modlitebný týždeň 2022, 5.-12. november 

 
Pred dvetisíc rokmi Ježiš pozval malú skupinu rybárov na pobreží Galilejského jazera 

so slovami: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí“ (Mt 4,19). Oni „hneď 

zanechali čln (…) a nasledovali ho“ (Mt 4,22). A ako trávili čas s Ježišom, ich životy sa 

navždy zmenili. Aj dnes Ježiš stále volá ľudí, aby sa stali jeho učeníkmi. Učeníkmi sa 

stávame tým, že nasledujeme Ježiša. Trávime s ním čas pri štúdiu Biblie a na modlitbe a 

nechávame sa ním viesť. Pri čítaní Písma môžeme vlastne sedieť pri Ježišových nohách a 

načúvať jeho učeniu. Sledujeme, ako uzdravuje slepého a chromého. Vidíme jeho zápal 

pri vyčistení chrámu i jeho láskavosť, keď žehná deťom. Dívame sa, ako prejavuje lásku 

svojim nepriateľom a ako prezieravo vedie svojich priateľov. Rovnako ako kedysi jeho 

učeníci aj my načúvame jeho hlbokému učeniu. V údive sledujeme záverečné chvíle jeho 

pozemského života. Radujeme sa pri Kristovom vzkriesení. Sprevádzame učeníkov pri 

ich ceste do Emaus, keď Ježiš: „počnúc od Mojžiša a od všetkých prorokov, vykladal im, 

čo sa naňho vzťahovalo vo všetkých Písmach“ (Lk 24,27). Keď sme „boli s Ježišom“ 

(viď Sk 4,13), potom sme pripravení prijať jeho pozvanie: „Choďte teda a získavajte mi 

učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte 

ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do 

konca sveta“ (Mt 28,19–20). Pozývam vás, aby ste „boli“ s Ježišom počas tohto 

modlitebného týždňa, kedy budeme premýšľať nad tým, čo znamená nasledovať Krista.   

(Ted N. C. Wilson, predseda Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa)                                   
 

Modlitebný týždeň začína v sobotu 5. a končí sobotou 12. novembra. Od nedele do 

piatku sa budeme každý deň spoločne stretávať o 18:00 hod. Prosím vedúcich zborov, 

aby zorganizovali stretnutia. Online stretnutia pre tých, ktorí nemôžu prísť sa 

uskutočnia prostredníctvom nasledujúceho spojenia:   https://meet.jit.si/mt2022ttsrpn 

(KB) 

 

Ako sa modlíš ty? 
Modlitba je obvykle slovný prejav kladného vzťahu k Bohu - nadprirodzenej bytosti. 

Modlitba predpokladá nadľudskú bytosť, ktorá počuje a je schopná vypočuť. K modlitbe 

dochádza tam, kde má človek k Bohu alebo bohom osobný vzťah, kde boha poníma ako 

subjekt, s ktorým možno komunikovať. 

mailto:kbadinsky@gmail.com


V teistických náboženstvách (uznávaná existencia božstva)  sa rozlišuje modlitba, 

vyznačujúca sa osobnými a komunikačnými prvkami, a iné náboženské úkony, napr. 

rozjímanie, zaklínanie alebo mágia. V konfucianizme a taoizme majú modlitby vedľajšiu 

úlohu. Modlitba nie je mysliteľná v tých náboženstvách, kde stredom záujmu 

náboženstva nie je boh ako osobnosť. Modlitba sa preto nevyskytuje v budhizme. Jej 

miesto zaujíma kontemplácia (sústredené premýšľanie). V budhizme a hinduizme je 

modlitbou meditácia. 

Veľa náboženských mysliteľov a teológov sa snažilo vyriešiť paradox, ako je možné 

prostredníctvom modlitby človeka zmeniť nemennú vôľu boha. Zhodujú sa však na tom, 

že božiu vôľu, ktorá sa snaží o dobro, nie je možné zmeniť, ale zmyslom modlitby je 

posilniť ľudskú vôľu, povzbudiť dušu a tak sa prispôsobiť tejto božej vôli v zmene k 

lepšiemu. Modlitba môže takto človeku podľa niektorých otvoriť nové zdroje poznania a 

pomôcť mu, aby sa zasadil o naplnenie svojich prianí a predstáv. 

Modliť sa môže človek pri bohoslužbe, spoločne s inými, alebo sám. Bohoslužba 

môže byť tiež modlitbou. Tak ako je tomu v židovskej šabatovej bohoslužbe v synagóge, 

kresťanskom slávení Večere Pánovej (iné označenia: lámanie chleba, vďakyvzdanie, 

eucharistia) alebo moslimskej piatkovej modlitbe.  

Viaceré náboženstvá majú pre modlitbu vyhradenú pevnú dobu. Modlitbu je možné 

spievať, hovoriť nahlas alebo formulovať v duchu. V rôznych náboženstvách je modlitba 

sprevádzaná rozličnými gestami a držaním tela, je možné pri nej stáť, kľačať, padať na 

zem, skláňať sa či pozdvíhať hlavu, spínať či rozpínať ruky. Tento postoj si väčšinou 

veriaci volí sám a slobodne. K modlitbe sa používajú aj symboly alebo ďalšie predmety. 

Existujú liturgické modlitby s pevne stanoveným poriadkom, modlitby ako dialóg, 

modlitby vopred formulované alebo spontánne formulované. 

Historické polyteistické náboženstvá 

V gréckom a rímskom náboženstve bola obradná modlitba veľmi formalistická a 

ritualizovaná. V prípade, že sa kňaz pri modlitbe poplietol, bolo nutné túto modlitbu 

zopakovať. Rímske modlitby a obete boli často koncipované ako právne jednanie (snaha 

o dohodu) medzi božstvom a tým, kto ho uctieval. Typická pre ňu bola fráza do ut des, 

„dávam, aby si mi dal“. 

Judaizmus - modlitby pri múre nárekov 

Židovstvo je náboženstvom modlitby. Ortodoxný Žid sa modlí trikrát denne: ráno 

(šacharit), popoludní (mincha) a večer (ma'ariv). Pri modlitbe si zakrývajú Židia hlavu 

kipou a pri rannej modlitbe vo všednom dni používajú tfilin (modlitebné prúžky) a talit 

(modlitebný šál; používa sa aj pri šabate a sviatkoch). Modlia sa podľa predlohy, ktorá sa 

mierne líši pri všedných dňoch a sviatkoch. Modlitebná kniha sa nazýva sidur. K 

modlitbám patrí napr. Tehilim (žalmy), Šma Jisra’el („Počuj Izrael“) či Amida (osemnásť 

požehnaní). Tieto modlitby sa Žid modlí hebrejsky. Cez sviatky sa modlí aj ďalšie 

modlitby. Okrem modlitieb sprevádza všedný život Židov požehnanie, ktoré majú pevnú 

štruktúru a ktorou sa obracajú k JHVH v každej situácii života (prebudenie, jedlo, …) K 

domácej slávnosti šabatu, znamenia Božej zmluvy s vyvoleným národom patrí žehnanie 

svetla dvoch sviecí, ktoré prednáša matka, a kiduš nad vínom, prednášaný otcom. 

Kresťanstvo 

Modlitba patrila od začiatku k najdôležitejším výrazovým formám kresťanskej viery. 

V Novom zákone nachádzame rôzne podoby modlitby: žalmy, prosby, poďakovania, 

príhovory, vzývanie. Najpoužívanejšie kresťanské modlitby majú svoj pôvod v spisoch 

Nového zákona – napr. modlitba Pána, či Magnificat. Oslavné hymny obsahuje najmä 

Zjavenie svätého Jána. Modlitba má vo všetkých kresťanských vyznaniach prvoradé 

miesto dodnes. Vo všetkých kresťanských vyznaniach je spoločná modlitba Pána, žalmy, 

modlitba formulovaná vlastnými slovami a kostolné piesne. Pravoslávie, katolícka cirkev 

i anglikánska cirkev majú veľmi bohatú tradíciu ustálených liturgických aj osobných 

modlitieb, pričom vôbec nerezignovali nad modlitbou vlastnými slovami, ktorá je 

charakteristická pre pietizmus a letničné cirkvi. 

Kresťania sa v modlitbe obracajú priamo k Bohu a majú za to, že Boh ich modlitby 

vypočuje. Modlitba pritom smeruje ku ktorejkoľvek z osôb Najsvätejšej Trojice – Otcovi, 

Synovi či Duchu Svätému. V katolíckej a pravoslávnej cirkvi sa môže modlitbou obracať 

k Panne Márii a svätým. Taká modlitba je potom v skutočnosti prosbou o príhovor toho 

svätého u Boha. Kresťania zároveň veria, že Boh môže k veriacemu v modlitbe hovoriť 

prostredníctvom Ducha Svätého. Môže ísť o proroctvo, osvietenie či osobné vnuknutie, 

oslovenie určitým veršom Písma svätého, popud na konanie v určitej všednej situácii. 

Prakticky všetky vyznania, aj keď uznávajú možnosť vzájomnej komunikácie medzi 

Bohom a človekom, disponujú určitými pravidlami pre posudzovanie takýchto proroctiev 

alebo zjavení. 

Islam 

Základnými modlitbami v islame sú päťkrát denne konané modlitby salát alebo salá, 

sú povinné pre každého moslima. Pre sunnitských moslimov predstavuje salát jeden z 

piatich pilierov islamu, pre šíitských moslimov jednu z desiatich vetiev náboženstva. 

Islam pozná aj voľné modlitby alebo prosby (du'á), ktoré môže moslim prednášať v 

rôznych dobách (napr. pred jedlom) a k rôznym príležitostiam (napr. za rodičov). Moslim 

sa tiež môže modliť du'á vlastnými slovami pre akékoľvek potreby. 

Hinduizmus 

V ranom období hinduizmu, v dobe Véd (základné posvätné knihy, 1200 pnl.) sa 

hymny obracajú k jednotlivým bohom, ktorí sú v spojení s jednotlivými oblasťami života. 

Recitácie mantier  boli zo začiatku dôležitým prostriedkom náboženského života. Mantry 

často slúžia k úcte božstva, väčšinou sú spievané. Mantra, to je niekoľko písmen alebo 

slov, ktoré sa opakujú. Pri niektorých je dôležitejší zvuk ako význam, ich účelom je 

dosiahnutie vyslobodenia. V hinduizme má modlitba veľmi blízko k meditácii a 

pohrúžení sa. Pre modlitbu neexistujú žiadne všeobecné predpisy, Hindovia sa riadia 

rozličnými zažitými rodinnými tradíciami. 

Budhizmus 

Budhisti väčšinou odmietajú bohoslužbu a kladú dôraz predovšetkým na meditáciu. Aj 

keď Boh či božstva môžu byť uznávaný, Gautama Buddha tvrdí, že ľudstvo má 

schopnosť oslobodiť sa a má tak učiniť bez vonkajšej pomoci. Modlitba preto nemá takú 

dôležitú úlohu ako v ostatných náboženstvách.                 (Podľa wikipedie spracoval KB) 


