
SLUŽBA KÁZANIA PRI SOBOTNÝCH BOHOSLUŽBÁCH 

Zbor/dátum 7 14 21 28 

Trnava F. Varga D. Márföldi K. Badinský F. Varga 

Sereď v Piešťanoch K. Badinský J. Pist M. Kern 

Piešťany K. Badinský - D. Dubovský - 
 

PRAVIDELNÉ TÝŽDENNÉ STRETNUTIA    MIESTO   ČAS 

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

Utorok Seminár Veľké pravdy Biblie, Trnava  Trnavská univerzita 18:00 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     
 

DESAŤ DNÍ MODLITIEB 

„Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím 

srdcom“ (Jer 29,13). Od stredy 11.1. do piatku 20. 1. 2023 chceme venovať 

niekoľko minút (cca 20) spoločným modlitbám. Týmto spôsobom budeme 

„spojení“ s celosvetovou cirkvou. Pozývame všetkých, ktorí by sa chceli 

zúčastniť spoločných modlitieb na pripojenie sa o 18:00 hod. prostredníctvom 

online spojenia cez link: https://meet.jit.si/modlitby2023.  
 

NARODENINY: 

Ale ja sa nadejem na tvoju milosť; moje srdce bude plesať v tvojom spasení. 

Spievať budem Hospodinovi, lebo on dokoná za mňa. (Žalm 13,6) 
 

Trnava             

7. Gabika Kabová  15. Pavol Šimúnek   28. Margita Kabová 

9. Beáta Kabová   24. Dominika Fajnorová 
 

TURISTIKA 
V nedeľu 8.1. začíname turistickú sezónu pre r. 2023. Predpovedané počasie: bez 

dažďa, zamračené, teplota 5 
0
C. Trasa: Buková-Biela Hora-Havrania-Smolenice, cca 9 

km, 3,5 hod. Cesta do Bukovej osobným vlakom zo železničnej stanice Trnava (9:34 

hod.), späť zo Smoleníc o 14:00 hod. v Trnave o 14:24 hod. (KB)  
 

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 JANUÁR 2023 
 

SPRAVODAJ  PRE  ZBORY  TRNAVA,  SEREĎ  A  PIEŠŤANY 

 

Svadobné rúcho  - úryvok z posledného kázania (31.12.) 

Mat 22,1 Ježiš im znova hovoril v podobenstvách: 2 „Nebeské kráľovstvo sa 

podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. (čítaj až do v. 14) 

Príbeh o mužovi bez svadobného rúcha hovorí, že prijatie posolstva evanjelia 

bez úplného odovzdania sa Bohu, je zbytočné. Ak sa človek odmietne pripraviť, 

ako to požaduje Kráľ, potom jeho spôsob nasledovania  vyústi do tragického 

sklamania. Je totiž nemožné mať úžitok z Kristovej smrti, ak nechceme 

prijať úžitok z Ježišovho života. 

Vďaka odevu, ktorý nám poslal, keď nás pozval na svadbu, vďaka rúchu 

Kristovej spravodlivosti máme nádej, že vstúpime do Božieho kráľovstva, že sa 

budeme môcť zúčastniť svadby kráľovského syna a zostať tam až do konca. 

Žiaľ často si hľadáme náhrady za toto rúcho. Kedysi v raji to boli figové listy, 

dnes sme v tomto rafinovanejší, ale výsledok je vždy rovnaký. Na rozdiel od 

ľudí, Kráľ pozná rozdiel medzi pravým a falošným. 

Toto podobenstvo nám chce pripomenúť, aby sme nezostali na polceste. 

Nezabudnime, že s Božím pozvaním prichádza  i „rúcho“, ktorým Kristus 

prikrýva našu nedokonalosť. Sme pozvaní na svadbu kráľovho syna. Zostáva už 

len povedať – „Áno, chcem tam byť“ a obliecť si rúcho, ktoré mi poslal, rúcho 

Kristovej spravodlivosti. Teda Božej moci, ktorou budú odstránené hriechy a 

zaodetá nahota ľudskej hriešnosti. Toto rúcho nemôžeme nechať nepoužité. Nové 

rúcho, nový charakter sa prejaví v živote každého jeho nasledovníka. Svojim 

životom ukážeme aké rúcho nosíme, vlastné alebo Kristove.  

Spravodlivosť znamená nasledovať Ho. Ísť cestou, ktorou šiel Ježiš Kristus a 

to môžeme len vtedy, keď máme Jeho ducha. Keď mu dovolíme, aby On 

používal našu myseľ, oči, hlas, ruky, nohy...  

Tak sa dostaneme na svadbu. Nebeský orchester bude hrať skladby, aké sme 

nikdy nepočuli, anjeli budú nosiť skvelé jedlo. Budú tam ľudia, s ktorými by sme 

dokázali tráviť čas celú večnosť. Ale keď sa príde pozrieť na svadbu sám Kráľ, 

všetko sa na chvíľu zastaví, vo svojom vnútri pocítime niečo, čo sme ešte 

nezažili. Nádherný pocit radosti, pokoja, vďačnosti a lásky. Kráľ nás všetkých 

pozdraví a povie nám, že sa už nikdy nebudeme musieť lúčiť. Povie nám niečo, 

čo už všetci vieme, ale keď to zaznie z jeho úst tak to bude mať silu a krásu, 

https://meet.jit.si/modlitby2023
mailto:kbadinsky@gmail.com


ktorú teraz žiaľ ešte nevieme plne prežívať. Povie nám, že už nie sme hostia, ale 

že sme jeho deti. Stojí za to tešiť sa na toto stretnutie a pripraviť sa.  

Táto svadba bude vo vesmíre, v dejinách večnosti len raz. A už začala. Ešte 

nedošlo k jej vrcholnému okamihu, ale už začala. Začala pozvaním od Kráľa a 

prijatím daru, rúcha. My sme pozvanie prijali a prijali sme aj poslané rúcho. 

Občas máme tendencie sa preobliekať do vlastného, ale Božie zrkadlo nám 

rýchlo ukáže, že to nebol dobrý nápad. 

Prosme Boha, aby sme na tejto svadbe boli tými, pri ktorých sa nezastaví na 

prvý pohľad, lebo najprv musí poslať preč tých, ktorí ho chceli podviesť. 

Nás potom príde pozdraviť a objať sa s Nami. Nebojme sa, na nás si vyhradil 

oveľa viac času, ako na toho, ktorému musel povedať, že tam nepatrí. Svadba už 

prebieha, užívajme si ju ako radostní a Božou cťou obdarení svadobčania. (KB) 

 
„Videl som, ako sa zdanlivé vedecké istoty proti viere rúcali.“ 

Benediktov duchovný odkaz. V závere minulého roku (31.12.) zomrel 

predposledný hlavný predstaviteľ Vatikánu a Rímsko – katolíckej cirkvi Benedikt 

XVI., občianskym menom Joseph Ratzinger. Bol pápežom v rokoch 2005 – 

2013. Napriek názoru, postoju, ktorú máme k tejto funkcii, skúsme sa prosím 

zamyslieť nad myšlienkami „duchovného testamentu“, ktorý napísal v r. 2006. 

Vybral som z neho to, čo je podľa mňa, zaujímavé všeobecne pre kresťanov. 

Pokiaľ si ho chcete prečítať celý, tak na to použite link na konci článku. (KB)  

„Čo som predtým povedal mojim krajanom, hovorím teraz všetkým, ktorí boli v 

cirkvi zverení do mojej služby: vytrvajte pevní vo viere! Nenechajte sa zmiasť! 

Často sa zdá, že veda – prírodné vedy na jednej strane a historický výskum 

(najmä výklad Svätého Písma) na druhej strane – sú schopné ponúknuť nezvratné 

závery v protiklade s katolíckou vierou. Zažil som premeny prírodných vied od 

dávnych časov a mohol som vidieť, ako sa, naopak, rozplynuli zdanlivé istoty v 

protiklade s vierou. Ukázalo sa, že nie sú vedou, ale filozofickými 

interpretáciami, ktoré sa iba navonok týkajú vedy. Na druhej strane podobne, ako 

sa viera v dialógu s prírodnými vedami naučila lepšie chápať ohraničený dosah 

svojich tvrdení, a teda svojej osobitosti. Už je to šesťdesiat rokov, čo som na 

ceste teológie, najmä biblických vied, a videl som, ako sa pri striedaní rôznych 

generácií rúcali tézy, ktoré sa zdali neotrasiteľné, lebo sa ukázali ako obyčajné 

hypotézy: liberálna generácia (Harnack, Jülicher atď.), existencialistická 

generácia (Bultmann atď.), generácia marxistická. Videl som a vidím, ako sa zo 

spleti hypotéz vynorila a opäť vynorí rozumnosť viery. Ježiš Kristus je skutočne 

cesta, pravda a život – a cirkev so všetkými svojimi nedostatkami je skutočne 

Jeho telo.“ https://standard.sk/299846/benediktov-duchovny-odkaz-videl-som-

ako-sa-zdanlive-vedecke-istoty-proti-viere-rucali/ 

IZRAELSKÝ VEDCI NAŠLI A ROZLÚŠTILI STAROVEKÝ BIBLICKÝ NÁPIS. 
Dokazuje pravdivosť ďalšieho príbehu v Biblii. Ezechiáš kraľoval v 

Judsku v 7-8. storočí pred Kristom. Nemal ľahkú úlohu, keďže musel pod 

asýrskou nadvládou udržať pri živote vieru ľudu, ako aj bojovať za určitú 

nezávislosť. Z tohto obdobia bol objavený nápis, ktorého význam sa podarilo 

rozlúštiť len nedávno. Archeológovia našli 2800 rokov starý text v podzemnom 

tuneli za hradbami starovekého Jeruzalema, ktorý zaznamenáva činy kráľa 

Ezechiáša. Zaujímavosťou nápisu je, že je v súlade s príslušnými časťami 

biblických kníh Kráľov a Kroník, to znamená, že nápis podporuje príbehy 

Svätého písma. Neúplný text v starej hebrejčine pripomína 17. rok kráľovej 

vlády. „Ide v podstate o prvé rukopisy biblických textov. Je starší ako strieborná 

platňa Ketef Hinnom asi o 100 rokov a o stovky rokov ako zvitky od Mŕtveho 

mora. Nápis dokazuje, že Biblia odráža historickú realitu a nie nejakú nejasnú 

fantáziu,“ - potvrdil jeden z archeológov. Jeden nápis je vo vodnom tuneli 

Siloam, ktorý bol vykopaný v staroveku od prameňa Gihon po jazero Siloam. To 

je viac ako 500 metrov, čo bolo v tom čase vo svete považované za gigantický 

inžiniersky projekt. Doteraz sa všeobecne uznávalo, že tunel postavil Ezechiáš, 

no až do tohto objavu neboli na to žiadne dôkazy. Teraz však jeden z nápisov 

jasne hovorí, že sláva patrí židovskému kráľovi, ktorý si práce objednal v 17. 

roku svojej vlády, teda v roku 709 pred Kristom. 

                                                                            ZDROJ: ANCIENT ORIGINS 

 

Menej konať, viac byť – doporučená kniha 

Príbeh o ceste von z krajiny výkonu, Stanislava Horváthová (Gajdošová) 

„Strávila som roky vo väzení, žila som v zajatí výkonu. Vlastnú hodnotu som 

nachádzala v tom, koľko toho zvládnem. Mojou identitou bolo to, čo konám. No 

potom prišlo bolestivé zastavenie – a pozvanie vyjsť z väzenia von.“ Táto kniha 

je pozvánkou oslobodiť sa z područia výkonu, priepustkou smerom k rovnováhe, 

radosti a hlbším vzťahom. Mnohí dnes trpíme „výkonovou chorobou“. Medzi 

svoju sebahodnotu a prácu či službu sme dali znamienko rovná sa. Do svojich 

životov sme tak vpustili strach z nedokonalosti a zlyhania, stres aj smútok a 

duchovné otroctvo. Aj preto nevidíme, že sme zaneprázdnenosť povýšili na cnosť 

a zo seba urobili unavený stroj. Ako sa z tohto bludného kruhu vymaniť? Povedie 

nás osobný príbeh autorky a jej skúsenosti z niekoľkoročného boja s vyhorením a 

jeho následkami. Je popretkávaný myšlienkami múdrych ľudí a kníh, výsledkami 

vedeckých štúdií, ale aj praktickými aktivitami a rozhovormi s odborníkmi. 

Vznikol tak knižný sprievodca, ktorý čitateľom pomôže zastaviť sa: učiť sa 

menej konať a viac byť.   

https://obchod.postoj.sk/produkt/menej-konat-viac-byt/183 


