
SLUŽBA KÁZANIA PRI SOBOTNÝCH BOHOSLUŽBÁCH 

Zbor/dátum 3 10 17 24 31 

Trnava Jar. Kaba K. Badinský F. Varga  K. Badinský 

Sereď D. Dubovský F. Varga D. Márföldi K. Badinský v Trnave 

Piešťany K. Badinský D. Dubovský K. Badinský F. Varga v Trnave 

 

PRAVIDELNÉ TÝŽDENNÉ STRETNUTIA    MIESTO   ČAS 

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

Utorok Prednášky Apokalypsa Trnava   Trnavská univerzita 18:15 hod. 

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

Štvrtok Modlitebné stretnutie     on line   20:00 hod. 

Stretnutie učiteľov sobotnej školy   on line    20:30 hod. 

Piatok  Sereď + Piešťany, študijná sk. - Evanjeliá on line   19:00 hod. 

Sobota:  Sobotná škola               09:00 hod. 

Kázanie z Božieho slova  (+ on-line/ trnava.casd.sk/youtube kanál) 10:45 hod.

 Popoludňajšia pobožnosť     
 

NARODENINY: 

Ale ty, ó, Hospodin, si štítom vôkol mňa; si mojou slávou a ten, ktorý povyšuješ 

moju hlavu. (Žalm 3,4) 

 

Trnava         Sereď     

9. Anna Vargová  28. Marián Krajčovič 24. Otília Jakabovičová 

22. Vlasta Kovalčíková 29. Martin Rakaš  31. Roman Hanák 

 

MYŠLIENKY: 
 

„V živote je všetko požičané - všetko.“ (Giani Agnelli) 
 

„Zajtra zmením svoj život. Včera som to chcel urobiť dnes.“ (M. Twain) 
 

„Premôcť zlé návyky môžeme len dnes, nikdy nie zajtra.“ (Konfucius) 
 

„Žiť je to najvzácnejšie, lebo väčšina ľudí len existuje.“ ( Julian Tuwim) 
 
 

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 DECEMBER 2022 
 

SPRAVODAJ  PRE  ZBORY  TRNAVA,  SEREĎ  A  PIEŠŤANY 

 
PÄŤ KROKOV  K CIEĽU  

 

Myšlienky  

    ovplyvňujú náš každodenný život, a je na nás, čo si do hlavy pustíme. Ak 

budeme premýšľať o tom, ako nás dnes kto nahneval, a kto nám ublížil, získame 

negatívny prístup na celý deň a nebudeme prežívať radosť a pokoj . Kvalita nášho 

života je ovplyvňovaná kvalitou našich myšlienok.  

Pripomeňte si čo k tejto téme hovorí Písmo: „Napokon, bratia, upriamte svoju 

myseľ na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné a 

úctyhodné, to, čo je cnostné a chvályhodné. Robte to, čo ste sa naučili, čo ste 

prijali, počuli a videli na mne. A Boh pokoja bude s vami.“ (Fil 4,8.9) „Pri plnej 

ostražitosti si stráž srdce, lebo z neho vychádza život“. (Prísl 4,23) 

Myslime teda skôr na to, čo by sme chceli dosiahnuť, a ako by sme to chceli 

dosiahnuť. Tomu sa potom podriadia aj naše činy. 
 

Chyby berte ako lekciu 

Ak sa niečo nepodarí, nejde o katastrofu. Každý je omylný, chyby sa stávajú. Ide 

o to, aby sme sa z nich dokázali poučiť a nerobili tú istú chybu stále znovu. Aj v 

tomto prípade záleží na našom myslení, či sa po chybe budeme ľutovať, 

lamentovať nad dôsledkami, alebo zanalyzujeme, čo sa dalo a malo urobiť inak. 

Navyše, nič nie je náhodné, takže chybu ste urobili práve preto, aby ste sa niečo 

nové naučili. „Boh oslovuje ľudí prostredníctvom svojich služobníkov a 

oznamuje im svoje varovné výzvy a karhá neprávosti. Každému dáva možnosť 

napraviť vlastné chyby skôr, ako stačia zapustiť korene v povahe. Ak sa hriešnik 

nechce obrátiť a ak ho Božia moc z falošnej cesty násilne neodvráti, človek sa 

ľahšie znova dopúšťa tej istej chyby. Taký človek si zatvrdí srdce pred 

pôsobením Ducha Svätého. Ďalším odmietaním svetla sa dostáva do takého 

stavu, že naňho už nezapôsobí ani oveľa silnejší vplyv.“ (EGW, PP, s 194.195) 
 

Prekážky nie sú príťažou, ale príležitosťou 

Problémy boli a budú, sú neoddeliteľnou súčasťou dní. Každý deň musíme 

zdolávať menšie či väčšie prekážky, je to prirodzené. Je na nás, či ich budeme 

brať ako príťaž alebo, výzvu na sebazdokonalenie či hru. „Čo ma nezabije, ma 

mailto:kbadinsky@gmail.com


posilní,“ stále platí. Pohár môže byť poloprázdny alebo poloplný, podľa toho, ako 

sa naň pozrieme.  

„Boh oslovuje ľudí prostredníctvom svojich služobníkov a oznamuje im svoje 

varovné výzvy a karhá neprávosti. Každému dáva možnosť napraviť vlastné 

chyby skôr, ako stačia zapustiť korene v povahe. Ak sa hriešnik nechce obrátiť a 

ak ho Božia moc z falošnej cesty násilne neodvráti, človek sa ľahšie znova 

dopúšťa tej istej chyby. Taký človek si zatvrdí srdce pred pôsobením Ducha 

Svätého. Ďalším odmietaním svetla sa dostáva do takého stavu, že naňho už 

nezapôsobí ani oveľa silnejší vplyv.“ (EGW, PP, s. 290) 
 

Určte si cieľ a choďte za ním 

Oddeliť si viac času pre Boha, rodinu, priateľov, schudnúť, zdravo jesť, viac sa 

hýbať, naučiť dieťa bicyklovať, prerobiť záhradu... Nech je to čokoľvek, len nech 

vás to baví a prináša vám to pokoj a radosť. Predsavzatie je jedna vec, jeho 

plnenie druhá. Ľudia príliš ľahko upadnú do svojich starých koľají, teda nájdu 

dôvody, prečo práve dnes nemôžu, alebo iné prekážky. Ako to prekonať? „Ľudia 

nadaní a rýdzeho charakteru občas postrehnú večné hodnoty, ale často nechápu 

ich význam, pretože im viditeľné veci zatemňujú slávu vecí neviditeľných. Kto 

chce úspešne hľadať ukrytý poklad, musí mať cieľ, ktorý prevyšuje prízemné 

záujmy, a preto by mu mal zasvätiť všetky sily a schopnosti.“ EGW, KP, s. 112) 
 

Zmeňte zlé zvyky na dobré 

„Uctievanie obrazov bolo jedným z tých bludov, ktoré sa votreli do cirkvi skryto, 

takmer nepozorovane. Ako iné bludy, ani tento nevznikol naraz, pretože v tom 

prípade by sa stretol s rozhodným nesúhlasom a odmietnutím. Začalo sa to však 

celkom nevinnou zámienkou a potom sa postupne zavádzal jeden zvyk za 

druhým, takže sa cirkev ocitla v hlbokom modlárstve bez akéhokoľvek odporu či 

výčitky. Keď sa konečne objavili snahy o odstránenie tohto bludu, zistilo sa, že 

korene zla sú zapustené tak hlboko, že sa ho už nemožno zbaviť. Treba to 

pripísať modlárskemu sklonu ľudského srdca a jeho náchylnosti slúžiť výtvoru 

viac než Stvoriteľovi.“ (EGW, VSV, s. 489.490) 

„Aj romány, ktoré boli napísané, aby pomohli osvojiť si dobré zásady a v ktorých 

nie je nič nemravné, môžu byť škodlivé.  U čitateľa totiž vytvárajú zvyk rýchleho 

a povrchného čítania, len aby zachytil dej. Človek stráca schopnosť sústrediť sa, 

domyslieť súvislosti, uvažovať o dôležitých veciach a povinnostiach života, ako i 

o jeho zmysle.“ (EGW, CZ, s. 445.446) 

Ako zmeniť svoje zvyky? Jednoducho. Podľa dávnej múdrosti stačí 21 dní na to, 

aby sa z činnosti stal zvyk. Takže skúste vstať ráno skôr a vyhradiť si čas pre to 

čo je cieľom vášho rozhodnutia. Naozaj stačia tri týždne? Vyskúšajme, uvidíme. 

To je to, čo môžeme urobiť ako ľudia a v spojení s Božou mocou prežijete ešte 

oveľa viac ako len posilnenie svojej vôle.   (KB) 
 

Tri  vety, ktorými si ničíte vzťah! Používate ich 

často? 

Láska nefunguje vždy ako dobre fungujúce hodinky a skôr či neskôr prídu aj na 

nezhody či konflikty. Akým spôsobom komunikujete s vaším partnerom?  

Konflikty, nedorozumenia sú prirodzené a zdravý vzťah rozhodne „nepoložia“. 

Čo ho však môže „pochovať“ sú vety, ktoré opakujeme partnerovi stále dookola. 

Vyhýbajte sa im. 
 

Je mi to jedno 

Zamyslite sa nad tým, ako by ste sa cítili, keby vám partner neustále ‚servíroval‘ 

túto vetu plnú ľahostajnosti. Ste predsa pár a zdieľate spoločný život – nemali by 

ste byť k sebe ľahostajní, nemali by ste prehliadať potreby toho druhého. Nech 

vám povie čokoľvek, vašou odpoveďou je len nuda a znechutenie. Ako dlho 

môže takýto vzťah fungovať? 
 

Je to všetko tvoja chyba 

Naozaj? Predsa každý konflikt má dve strany, jeden človek sa nepoháda sám so 

sebou. Ak pričasto hádžete neúspechy vášho vzťahu výlučne na plecia partnera, 

skôr či neskôr si vaše vety vyhodnotí tak, že pre vzťah s vami sa jednoducho 

„nenarodil“ a odíde. Chyby robíte vo vzťahu obaja a treba si to priznať. 
 

Prečo už nie si taký, ako si býval? 

‚Keď sme sa stretli, bol/a si úplne iný/á‘. A kto nebol? Ale neustále na to 

poukazovať? Akonáhle má niekto vo vzťahu pocit, že predtým bolo všetko 

lepšie, že ste spolu trávili viac času, hovorili si viac komplimentov alebo mali 

viac vášnivého milovania, treba sa nad vývojom vašej lásky zamyslieť. 

Opakovaním tejto vety len utvrdzuje partnera vo vašej večnej nespokojnosti. 
KB (prevzaté)  

 

Doporučené čítanie: 7 dní, ktoré rozdeľujú svet  

Vznik vesmíru podľa knihy Genezis a modernej vedy, John C. Lennox 

Je vedou odhadovaný vek Zeme v rozpore s Bibliou? Ako si vysvetliť prvých 

sedem biblických dní? Čo sú prednosti a čo nedostatky evolučnej teórie? 

Oxfordský profesor John C. Lennox vysvetľuje, že náboženstvo a veda pri 

správnom prístupe nie sú v rozpore, ale vzájomne sa obohacujú. Čitateľov 

prevádza prvou kapitolou knihy Genezis a ukazuje, že aj po tisíckach rokov ide o 

hlboké a moderné dielo.  https://obchod.postoj.sk/produkt/7-dni-ktore-rozdeluju-svet/138 


