Zbor/dátum
Trnava
Sereď
Piešťany

SLUŽBA KÁZANIA PRI SOBOTNÝCH BOHOSLUŽBÁCH
5.
12.
19.
F. Varga
K. Badinský
B. Soós
K. Badinský
M. Kern
D. Dubovský
On line
F. Varga
K. Badinský

PRAVIDELNÉ TÝŽDENNÉ STRETNUTIA
Pondelok Trnava, študijná skupina - kniha Genezis
Utorok
Sereď, študijná skupina - Evanjeliá
Streda
Trnava, študijná skupina - Evanjeliá
Štvrtok
Stretnutie učiteľov sobotnej školy
Piatok
Piešťany, študijná skupina - Evanjelia
Sobota: Sobotná škola
Kázanie z Božieho slova
Popoludňajšia pobožnosť
DÔLEŽITÉ PODUJATIA:
.
Stretnutie zborového výboru
26.
Večera Pánova
26.
Zbierka 13. soboty

26.
K. Badinský
Trnava
Trnava

MIESTO
Kapitulská 23
Školská 1
u Krajčovičovcov
virtuálne
Madunice

ČAS
18:30 hod.
18:00 hod.
18:30 hod.
20:30 hod.
18:30 hod.

Sereď
24. Otília Jakabovičová
31. Roman Hanák

TT ADVENT

DECEMBER 2020

SPRAVODAJ PRE ZBORY TRNAVA, SEREĎ A PIEŠŤANY

TÝCHTO PREJAVOV A POCITOV SA MÔŽEME VZDAŤ
1. Strachu: Boh je na mojej strane. On zvíťazil a vďaka Nemu som tiež víťaz.
2. Nutkaniu každému vyhovieť: aj tak sa to nedá, chcem byť v zhode hlavne s Bohom.

Trnava
Trnava

17:00 hod.

NARODENINY V DECEMBRI:
Naše prianie a modlitba pre vás: „Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o
všetko postará. Tvojej spravodlivosti dá vyjsť ako svetlu a tvojmu právu ako jasnému
poludniu.“ (Žalm 37,5.6)
Trnava
5. Libuša Šimúnková
9. Anna Vargová
22. Vlasta Kovalčiková
28. Marián Krajčovič
29. Martin Rakaš

CIRKEV ADVENTISTOV SIEDMEHO DŇA

Piešťany

3. Závisti: som požehnaný/á. Moja hodnota nespočíva v tom, čo vlastním, ako
vyzerám,... ale v mojom vzťahu s nebeským Otcom.
4. Netrpezlivosti: Božie načasovanie je dokonalé, mám/mal som dosť príležitostí, aby
som to pochopil.
5. Pocitu, že mám na niečo nárok: svet mi nie je nič dlžný, ani Boh. Môžem žiť v
pokore a pokoji.
6. Horkosti a rozhorčenia: nič sa tým nevyrieši a škodím sám/a sebe (a občas aj iným).
7. Obviňovania: nebudem na nikoho hádzať vinu. Zodpovednosť za svoje činy nesiem ja
sám/sama.
8. Ohovárania a negativizmu: budem sa snažiť ostatných ľudí vidieť v čo najlepšom
svetle. Obmedzím kontakt s tými, ktorí sú až jedovato negativistickí a ostatných ponižujú.
9. Porovnávania sa: môj vklad do spoločného dobra je jedinečný a nikto iný nie je taký,
ako ja. Nepotrebujem sa porovnávať. Môžem mať svoje vzory, ale nemôžeme byť
rovnakí.
10. Strachu z neúspechu: bez pádov niet úspechu. Snažím sa však padať smerom
dopredu. Potom, po zdvihnutí zostanem v tom istom smere.

Myšlienky o Bohu a viere:
* Vo vzťahu s Bohom ide o ochotu prijímať, vo vzťahu s ľuďmi ide o schopnosť dávať.
(P. Kosorin)

11. Pocitu chudoby: s Bohom mám vždy viac, než treba a nikdy mi nič nechýbalo.

KONTAKTY:
BOHOSLUŽBY: DOP
Zbor Trnava, Kapitulská 23; trnava.casd.sk
9.00
Zbor Sereď, Školská 1, Dom kultúry 1. poschodie; sered.casd.sk 9:00
Zbor Piešťany, Zavretý kút 113; piestany.casd.sk
9:30
Kazateľ: Karol Badinský, ☎ 0905 302 793, kbadinsky@gmail.com

13. Pochybností: ver, že Boh má s tebou plán, ktorý presahuje všetko, čo si dokážeš
predstaviť. Budúcnosť je istejšia, než by si si sám prial.

/ POPOLUD.
/ 14:00 hod.
/ 13:30 hod.
/ 14:00 hod.

12. Nízkej sebahodnote: boli sme utvorení zázračne a sme hodní obdivu. Nedovoľ, aby
ľudia, ktorí neobjavili tvoju hodnotu, určovali tvoju cenu. Tá bola predsa určená Tým kto
ťa stvoril a spasil.

Karol Badinský

SKUTKY LÁSKY
„Keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čo robí tvoja pravica, aby tvoja almužna
zostala skrytá. Tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí.“ Matúš 6,3.4.
Ježiš nechcel týmito slovami povedať, že skutky lásky majú vždy zostať utajené. Apoštol
Pavol pri písaní pod vplyvom Ducha Svätého pripomenul šľachetnú obetavosť
makedónskych kresťanov a poukázal na Kristovu milosť, ktorá v nich pôsobila. To potom
ovplyvnilo aj iných, aby sa nechali obdariť rovnakým duchom. Korintskému zboru
apoštol napísal: „Vaša horlivosť povzbudila mnohých.“ 2. Korinťanom 9,2.
Z Kristových slov jasne vyplýva, že cieľom skutkov lásky nemá byť obdiv a pochvala.
Skutočná zbožnosť sa ničím nevystatuje. Kto túži po chvále či lichotení a živí sa tým ako
sladkým nektárom, je kresťanom len podľa mena. Ježišovi nasledovníci nemajú dobrými
skutkami oslavovať seba, ale Spasiteľa, ktorý ich posilňuje svojou milosťou v konaní
dobra. Pôvodcom každého dobrého skutku je Duch Svätý. Tento neprichádza osláviť
človeka, ktorý ho prijíma, ale Boha, ktorý ho posiela. Keď sa v srdci rozsvieti svetlo
Ježiša Krista, ústa budú plné chvály a vďačnosti Bohu. Prestaneme uvažovať a hovoriť o
svojich modlitbách, splnených povinnostiach, o svojej dobročinnosti a sebazapieraní. My
ustúpime do pozadia a Kristus vynikne ako „všetko vo všetkom“.
Máme dávať úprimne a svoje dobré skutky nemáme robiť na obdiv, ale zo súcitu a lásky
k trpiacim. Úprimnosť úmyslu a srdečná láskavosť sú pohnútky, ktoré si nebo cení.
Človeka úprimného vo svojej láske a Bohu bezvýhradne oddaného si Boh váži viac než
najrýdzejšie zlato z Ofíru. Nemáme uvažovať o odmene, ale o svojej službe, hoci
láskavosť prejavená v tomto duchu nezostane bez odmeny....“
(EGW, Myšlienky z hory blahoslavenstva s. 87)
POHREB NA MESIACI
Smrťou sa málokto rád zaoberá, pravdou však je, že nikto z nás tu nebude večne. Pokiaľ
sme však nažive, môžeme sa rozhodnúť, akým spôsobom chceme byť pochovaní. Kým
niektorým postačí klasický rituál, iní chcú byť extravagantní aj po smrti.
NASA spúšťa nový program s názvom Lunar Burial, v rámci ktorého bude spopolnené
pozostatky ľudí vynášať na Mesiac. Prvý pohreb na Mesiaci bude vykonaný už v roku
2021. Raketoplán s pozostatkami by mal pristáť v severovýchovnej časti Mesiaca,
konkrétne v oblasti zvanej Lacus Mortis (v preklade Jazero smrti).
Generálny riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti Celestis, Charles Chafer sa pre portál
Space vyjadril, že Mesiac je čoraz populárnejší, vďaka čomu vzniká množstvo
programov. Verí, že ľudí táto možnosť zaujme. Ide totiž o jedinečnú príležitosť
pripomenúť si svojho blízkeho vždy, keď pozostalí pozrú na nočnú oblohu.
V rámci projektu Luna 02 bude do vesmíru vyvezených 6 kontajnerov, pričom každý z
nich môže obsahovať 10 až 13 kapsúl so spopolnenými pozostatkami. Ako ste si možno

už domysleli, nejde o práve najlacnejšiu záležitosť. Jediná rezervácia môže stáť aj 12 500
dolárov (v prepočte 10 565 eur). Zdá sa však, že pohreb na Mesiaci je skutočný záujem,
všetky kapsule sú už totiž zarezervované.
Na Mesiac prvou raketou poputujú pozostatky rôznych ľudí, vrátane leteckého inžiniera,
britského učiteľa matematiky, americkej učiteľky chémie, či 16-ročného chlapca, ktorý
prišiel o život pri nehode na motorke.
Keď čítam tie riadky ma napadajú slová „Písma: „Keby si si spravil (bydlisko) vysoko
ako orol, a keby si položil svoje hniezdo medzi hviezdami, aj odtiaľ ťa strhnem, hovorí
Hospodin.“ Obadiáš 1,4

MÚDROSTI:
* Niekedy vybuduješ múry nie preto, aby si ľudí nechal vonku, ale aby si videl, kto má
záujem ich zbúrať. (Sokrates)
* Ak si niekto myslí, že je kresťan, pretože navštevuje kostol, mýli sa. Nestanete sa
predsa autom, keď vstúpite do garáže. (Albert Schweitzer)
* Keby Boh neexistoval, bolo by všetko dovolené. (F. M. Dostojevskij)
* Ľudia nikdy nerobia zlo tak dôkladne a s radosťou, ako keď to robia z náboženského
presvedčenia. (Blaise Pascal)
* Keby Boh neexistoval, museli by sme si ho vymyslieť. Ale on existuje! Celá príroda
to priamo kričí. (Voltaire)
* Nejde byť vždy hrdinom, ale vždy možno zostať človekom. (Johann Wolfgang Goethe)
* Existujú ľudia, ktorí veria, že ma umlčali len preto, že nereagujem na ich provokácie.
Oni však zrejme nepochopili, že „tam, kde hlúposť hovorí, inteligencia mlčí.“ (Winston
Churchill)
* Pesimista vidí problém v každej príležitosti, optimista vidí príležitosť v každom
probléme. (Winston Churchill)
* Sila víťazí všade, ale jej víťazstvá žijú len krátko. Takmer každý dokáže čeliť nepriazni
- ak chceš spoznať skutočný charakter človeka, daj mu moc. (Abraham Lincoln)
* Ak niekto zostal stáť pri tebe v tých najhorších chvíľach, tak si zaslúži, aby bol pri tebe
aj v tých najkrajších. (Autor neznámy)
Dvojstranu pripravil: F. Varga

