
SLUŽBA KÁZANIA PRI SOBOTNÝCH BOHOSLUŽBÁCH 

Zbor/dátum 4 11 18 25 

Trnava J. Muráň F. Varga K. Badinský F. Varga 

Sereď F. Varga K. Badinský D. Dubovský L. Peško 

Piešťany K. Badinský - F. Varga - 
 

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. 

Seminár Veľké pravdy Biblie, Piešťany  M.knižnica, Školská 9 17:00 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     
 

VEĽKÉ PRAVDY BIBLIE - PIEŠŤANY 

V utorok 14.2. začína séria prednášok s názvom „Veľké Pravdy Biblie“ aj 

v Piešťanoch. Sme vďační Bohu aj za túto možnosť a po úspešnom zahájení 

rovnakej série v Trnave, Vás chceme požiadať o modlitby. 

Prednášky sa budú konať v Mestskej knižnici, Školská 9, každý nasledujúci 

utorok po uvedenom termíne vždy o 17:30 hod. Ďakujeme za Vašu modlitebnú aj 

osobnú účasť.  Badinský a F. Varga 

PROGRAM KLUBU ZDRAVIA - FEBRUÁR 

1. – 5.     Kurz masáží          J. Konečná 

8.       Kuchársky minikurz         D. Fajnorová 

15.     Čo môžeš urobiť pre lepší život? (Nebojte sa zmeny)  K. Badinský 

22.     Chcete mať všetko pod kontrolou? (Nie je to treba)   K. Badinský    
 

NARODENINY: 

Radostné srdce je výborným liekom; ale zronený duch suší kosti. (Prísl 17,22) 
 

Trnava    Sereď     Piešťany    

6. Vlado Kaba   20. Martina Drličková   11. Jozef Hajdušek 

20. Andrea Podsedníková    
 

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 FEBRUÁR 2023 
 

SPRAVODAJ  PRE  ZBORY  TRNAVA,  SEREĎ  A  PIEŠŤANY 

 

Pocity sú až na prvom mieste 
Zamyslenia pre týždeň Kresťanského domova 2023 

 

„Májové večery si podmania každého. Tak si raz podmanili aj nás. Boli sme 

vtedy mladí manželia, orgovány pri ceste neďaleko nášho bytu voňali, keď sme 

sa spolu vybrali na prechádzku. Večer pokročil a my sme sa pod jedným krom 

zastavili a objali. Pred nami bola vtedy spoločná budúcnosť. Tú si však len 

kreslíme v mysli, predstavujeme si, čo bude ďalej, ale nevieme o nej nič. 

Uvažujeme, ako sa máme správať, čoho sa vyvarovať, na čom stavať, aby sme 

prežili pekný život a aby loďka našej spoločnej životnej plavby nestroskotala. 

Dávno je preč doba „manželstiev z rozumu“, kedy partnera pre svoje dieťa 

vyberali rodičia.  

Doba osvietenstva bola najnádejnejším obdobím v dejinách. Myslitelia, 

podporovaní objavmi Isaaca Newtona o zákonoch gravitácie, verili, že človeka 

jeho rozum privedie k vytúženej dobrej, mierumilovnej a blahobytnej 

spoločnosti. To bol ten „veľký príbeh moderny“. Definitívne sa skončil v dvoch 

svetových vojnách a v plynových komorách Osvienčimu. Rozum bol použitý na 

to, aby vytvoril mašinériu, ktorá by zabila čo najrýchlejšie čo najviac ľudí. Začali 

sa hľadať iné zdroje pre vedenie človeka. Stavilo sa na najrýchlejšie sa meniaci 

fenomén – a to pocity, emócie a intuíciu. Zdôraznili sa pocity, zamilovanosť sa 

často považovala za lásku. O pocity nám ide až na prvom mieste. Chceme sa cítiť 

dobre. Súžitie dvoch ľudí prináša niečo, čo nám na svete nemôže nič nahradiť. 

Veď k svojmu pocitu šťastia nepotrebujeme nič iné ako jedného človeka.  To by, 

pravdaže, malo napĺňať manželstvo, kazia to však záporné pocity a emócie, ako 

je strach, že o toho druhého prídem, alebo hnev, žiarlivosť, márnivosť, sebectvo 

a podobné negatívne pocity. Tie sa potom prejavujú v slovách. Aký pravdivý je 

výrok: „Úder päsťou môže zlámať kosti, úder slov môže zlomiť srdce.“ Vnuk sa 

ma spýtal: „Ako je možné vyjsť s manželkou?“ Povedal som mu: „Ešte nikdy 

som neľutoval, že som mlčal.“ ...“ 
(Ukážka z posledného zamyslenia pre r. 2023) Je február a to je čas pre témy 

o rodine, manželstve, deťoch. Aj pre tento rok je pripravená séria zamyslení z 

tejto oblasti. Môžete si ich stiahnuť zo zborovej stránky. Počas februára sa im 

budeme venovať.  (KB) 

mailto:kbadinsky@gmail.com


Čo v dieťati vypestujeme, ak ho budeme veľa chváliť, 
kritizovať či povzbudzovať?  

11 častých rodičovských reakcií a ich dôsledky. 
Raz ich chválime, raz karháme, v niektorých prípadoch nad prehreškami 

privierame oči, prípadne si z nich robíme žarty. Reakcie dospelých na detské 

správanie sú pochopiteľne rozmanité podľa situácie, dávajte ale pozor, aké 

prevládajú. Čo sa stane, ak budete dieťaťu príliš často niečo vyčítať, čo ak ho 

budete zosmiešňovať a naopak, čo ak bude cítiť podporu? 

Najväčším vzorom sú pre dieťa jeho najbližší, aj od ich reakcií závisí, ako sa 

bude formovať jeho charakter. „Vždy sa k dieťaťu správajte čo najlepšie, dieťa sa 

učia predovšetkým z toho, čo sa nachádza okolo nich,“ radí slávna talianska 

pedagogička a lekárka Maria Montessori, autorka výchovného smeru, ktorý 

rešpektuje individualitu dieťaťa. Ako zdôrazňuje, negatívne vplyvy zanechajú na 

charaktere dieťaťa negatívne stopy, naopak, tie pozitívne z neho urobia láskavého 

človeka. Na čo si teda pri výchove dávať pozor – čo môžu jednotlivé postupy 

spôsobiť? Tu je jedenásť najčastejších situácií a ich dôsledky podľa slávnej 

pedagogičky. 

Dieťa, ktoré často kritizujeme, sa učí odsudzovať ostatných. 

Dieťa, ktoré často chválime, sa učí hodnotiť ostatných. 

Dieťa, ktoré sa stretáva s nepriateľstvom, sa učí bojovnosti. 

Dieťa, ktoré sa stretáva s úprimnosťou, sa učí čestnosti. 

Dieťa, ktorému sa často posmievajú, sa stáva plachým. 

Dieťa, ktoré sa cíti bezpečne, sa učí dôverovať ľuďom. 

Dieťa, ktoré často zahanbujeme, sa bude cítiť previnilo. 

Dieťa, ktoré budeme povzbudzovať, bude mať vyššie sebavedomie. 

Dieťa, ktoré cíti zhovievavosť, sa učí trpezlivosti. 

Dieťa, ktoré cíti zo strany dospelých podporu, získa istotu. 

Dieťa, ktoré žije v harmonickej atmosfére a cíti sa potrebné, naučí sa láske. 

https://ahojmama.pravda.sk/clanky/co-v-dietati-vypestujeme-ak-ho-budeme-vela-chv/16665-

clanok.html?utm_source=pravda&utm_medium=hp-box&utm_campaign=shp_rubrikovy_box 

 
 

Chcete byť skvelým spolupracovníkom?  
Ponúkame vám desať zásad. 

Ako byť dobrým kolegom a spolupracovníkom, hoci som napríklad introvert, 

odlišný svojím životným štýlom aj postojom? Jedným z najdôležitejších faktorov 

je sebapoznanie a empatia. Pokiaľ poznám sám seba, umožňuje mi to vcítiť sa do 

druhého, hoci on to má nastavené trochu inak. Aby sme boli dobrými kolegami, 

musíme sa naučiť prijímať inakosť druhého človeka, rešpektovať iný postoj, iný 

názor, naučiť sa súhlasiť s nesúhlasom kolegu a uznať jeho pohľad na vec, aj keď 

sa od toho nášho diametrálne líšia. Suseda pri stole v kancelárii nebudeme a 

nemôžeme prevychovávať ani prerábať na svoj obraz. 

 

1. Hovorte jasne 

„Asi sa bude prepúšťať,“ je jedna z typických viet, ktoré nazývame šírením 

emocionálneho jedu. Ak neudáte konkrétny zdroj a fakty, ak neoddelíte svoj pocit 

od skutočnosti, môžete byť vnímaný ako šíriteľ ohovárania paniky, preháňajúci a 

klamár. „Malo by sa s tým niečo urobiť.“ Ak ste to vy, kto predniesol túto vetu, 

verte, že už manipulujete. Nekonkrétna kritika, úloha, odosobnenie vnáša na 

pracovisko manipuláciu a dusno. Rovnako ako klamstvo. Hovorte pravdu. 

Emočne inteligentne. Teda: „Mne je nepríjemné, keď sa rozhoduje o rozdelení 

kompetencií bez toho, aby sme sa k tomu mohli vyjadriť. Kto z nás to bude riešiť 

na najbližšej porade vedenia? Ty, Ondrej, alebo tam mám tému otvoriť sám?“ 

Predovšetkým komunikujte jasne. Nesnažte sa čítať cudzie myšlienky a 

nehovorte v inotajoch tak, aby iní museli čítať tie vaše. Väčšina problémov, na 

čele so vzťahovými, začína pri zlej komunikácii. 

 

2. Vážte slová 

Nie všetci kolegovia túžia vedieť, ako ste sa mali cez víkend, že vaše deti 

práve majú kiahne a svokra vám zase pokazila náladu. Napodiv ani to, že máte 

novú milenku či auto. Nemusíte byť mlčiaci Fučík, ale vážte slová. Oznamujte 

podstatu, nebaľte esenciu toho, čo chcete povedať, do hodvábnych papierov, cez 

ktoré nie je vidieť, o čo ide. Nie sme skládka. Ani náš žalúdok, ani mozog. Prečo 

svoje myslenie kŕmime neužitočnými klebetami, reláciami, bulvárom a príbehmi 

cudzích spální? Pamätáme si spätne skôr podstatné poučky, alebo primitívne 

vtipy? A s tým žalúdkom to nie je nadsadenie. Nielen to, čo sa pri jedle 

rozprávame, čo s kolegami pri obede či káve preberáme, ovplyvňuje náš 

organizmus. Dokážeme povedať „ten mi fakt leží v žalúdku“, ale už to 

nedokážeme prežiť. Odstrihli sme sa od svojich pocitov, ktoré si v tele ukladáme. 

Ak hovoríte o svojich kolegoch, hovorte o nich tak, akoby stáli vedľa vás. 

 

3. Nerobte zlé veci 

Neklamať, nekradnúť a nepodvádzať sa v kolegiálnych vzťahoch akosi 

rozumie samo sebou. Tým nemyslím siahnuť do peňaženky kolegovi, keď je 

práve na toalete. Týka sa to aj nápadov, vízií, postojov. Neprisvojujte si to, čo 

vymysleli iní, nevydávajte to za svoje prevratné a objavné pravdy. Dobrý kolega 

uvádza autora, pôvodcu nápadu, myšlienky, projektu a vie byť sám sebou. Férovo 

povie, čo si o tom myslí, či s tým súznie alebo nie. ... Pokračovanie na budúce.  
Zdroj: http://finance.idnes.cz/zamestnani-kancelare-vztahy-s-kolegy-dwm-

viteze.aspx?c=A160915_222522_viteze_frp 


