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Drahá zborová rodina, milovaní bratia a sestry! 
 

„Hlasne plesaj, dcéra Siona, zvučne jasaj, dcéra Jeruzalema. 
Pozri, tvoj kráľ prichádza k tebe, je spravodlivý a prináša víťazstvo, je 
pokorný a jazdí na oslovi, na osliatku, mláďati oslice.“ (Zach 9,9) 

 
Prorok Zachariáš vo svojom prorockom pohľade do budúcnosti 

povzbudzuje Boží vyvolený ľud k radosti a plesaniu, pretože vidí 
prichádzať kráľa. Ten kráľ bude spravodlivý a prinesie víťazstvo. 
Dosiahne to ako pokorný a jazdiaci len na osliatku. V domnelej 
slabosti preukáže moc! Cieľom jeho misie bude hlásať pokoj národom 
aj jednotlivcom. Duchovnou silou mu bude pokora a moc Ducha 
Božieho. Advent 2019 je už plne rozbehnutý. Prajem vám, aby ste 
v tomto predvianočnom čase zažívali  prítomnosť nášho, nad hriechom 
a Zlom víťaziaceho kráľa, Pána Ježiša Krista. Aby Jeho pokoj víťazil 
nad všetkým nepokojom alebo strachom v tomto vraj, „pokojnom“ 
čase. Nech sa Jeho pokora a prítomnosť Jeho Ducha stáva vašou silou 
na každý deň. Pokojný zvyšok Adventu a Vianoce nech patrí ľuďom 
pokory a očakávania na Boha. 
 
S láskou 

Dali Smolník, kazateľ zboru 

 

Blahoželáme seniorom 

23.12. Daniel Staroň 
 
 
 
 
 
 

Oznamy 
 

6. 12. o 8:00 – Stretnutie EA v Košiciach (ECAV)  
11. 12. o 9:00 – Pracovné stretnutie kazateľov a misijných pracovníkov 

oblasti v Prešove 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kazateľ zboru: Dalibor Smolník        0907 614678 

http://www.kosice.baptist.sk/


December 2019 

1. ne  9:30 Bohoslužby s Večerou Pánovou /B. Bánová, L. Dragošek, Deti, D. S./ 

2. po  

3. ut  

4. st  

5. št     18:30 Biblická hodina /D. Smolník/ 

6. pi     18:00 Mládež 
7. so  9:00 GDPR v AC Košice – školenie o ochrane osobných údajov 

8. ne  9:30 Bohoslužby /R. Hanyus, Deti, D. Smolník/ 
  15:00 Stretnutie seniorov   17:00 Na rodine záleží** 

9. po  

10. ut   

11. st  

12. št     18:30 Biblická hodina /D. Smolník/ 

13. pi     18:00 Mládež 
14. so  

15. ne  9:30 Rodinná nedeľa /Mládež, Deti, D. Smolník/ 
    17:00 Na raste záleží /Vajkovce/ 

16. po  

17. ut    

18. st     

19. št     18:30 Biblická hodina /F. Čurilla/ 

20. pi     18:00 Mládež 
21. so     18:00 Večer modlitieb a chvál 

22. ne  9:30 Bohoslužby /Frištikovci, D. Smolník/    /kaviaren nie je/ 
    17:00 English Christmas Carols and Readings 

23. po  

24. ut   15:00 Detská slávnosť - Dorast /P. Jurčo, D. Smolník/ 

25. st  10:00 Bohoslužby – Prvý sviatok vianočný /Frištikovci, spevokol, D. Smolník/ 

26. št  10:00 Bohoslužby – Druhý sviatok vianočný /Mládež, J. Bán st./ 
27. pi  

28. so   15:00 Pred adventné stretnutie po dennom tábore? 

29. ne  9:30 Bohoslužby /Robo H., J. Bán st./ 

30. po  

31. ut   19:00 Silvestrovské bohoslužby /Mládež, svedectvá, D. Smolník/ 

1. st  10:00 Novoročné bohoslužby /R. Hanyus, D. Smolník/ 
 

** Na rodine záleží je obnovené vyučovanie pre všetkých, ktorí majú záujem sa 
dozvedieť viac o našej zborovej rodine, a aj tých, ktorí chcú urobiť záväzok stať sa 
členmi našej zborovej rodiny. 

 

Program v Prešove 
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