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Drahá zborová rodina, milovaní bratia a sestry! 
 

„Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodine Zástupov! Prahne, i hynie moja duša 

túžbou po sieňach Hospodinových. Moje srdce a moje telo plesajú oproti silnému 
Bohu živému. Ešte len aj vrabec najde dom a lastovička sebe hniezdo, v  ktorom 

zloží svoje mláďatá, tvoje oltáre, Hospodine Zástupov, môj Kráľu a môj Bože!.“ 
(Žalm 84,2-4) 

 

 Pri pozornom čítaní nám neujde intenzita túžby pisateľa tohto žalmu. 
On nevyjadruje len nejaký sentiment, on vyjadruje až fyzické utrpenie z toho, 
čo prežíva bez Božej prítomnosti a bez spoločnej chvály všetkých, ktorí tiež 
prežívajú Božiu prítomnosť. Tú prítomnosť vyjadruje chrám, ktorý bol 
v starej zmluve miestom Božieho prebývania. Chrám bol pre neho miestom 
Božej prítomnosti, miesto bezpečia ešte aj pre vrabca a lastovičku a miestom 
spoločnej chvály veriacich. 
 Bez toho, aby som sa chcel vrátiť k starozmluvnému spôsobu 
uctievania Pána Boha, úprimne si prajem, aby som ja sám takto túžil po 
Bohu. Žalmista nielen túži, ale stráda/hynie jeho duša, ak to nemá. Ak 
neprežíva Božiu prítomnosť, ak neprežíva Božie bezpečie, ak nechváli Boha 
– nechváli Kráľa – nechváli Hospodina Zástupov spolu s inými. Po tomto by 
mohla túžiť aj novozmluvná cirkev. Tak to vnímam po tomto období 
koronavírusovej pandémie, že Pán musí znovu takúto túžbu v našich srdciach 
obnoviť. Táto spoločná túžba však v sebe nesie aj vlastný príspevok 
a zodpovednosť. Kiež by sme sa zjednotili v našich modlitbách za obnovenie 
našej spoločnej chvály pri stretnutiach, prispievali do prežívania bezpečia 
v Bohu a jeden s druhým, a prežívali sme Božiu prítomnosť tým najsilnejším 
spôsobom aký sme schopní vnímať. 
 

S láskou 
          Dalibor Smolník, kazateľ zboru 

 

Blahoželáme jubilantom 
 

2. 6. Jaroslav Dzuriak 
21. 6. Anna Dzuriaková 
26. 6. Ján Baláž 

15. 6. Viera Halasová 
23. 6. Jaroslav Plávka 

Oznamy 
 

8. 6. o 8:00 - Modlitby pastorov a farárov EA v Košiciach 
12. - 14. 6.  - Víkend pre kazateľov s rodinami (Račková dolina) 
 
 
 
 

Kazateľ zboru: Dalibor Smolník     dalifrinton@yahoo.co.uk   

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


Jún 2020 
1. po  

2. ut  

3. st  

4. št       19:00 KDZ (Klub dobrej zvesti pre deti) 

5. pi      18:00 Mládež 

6. so  

7. ne  9:30 Bohoslužby s  Večerou Pánovou /D. Smolník, B. Bánová, F. Čurilla/ 

     17:00 Zhromaždenie /J. Bán st./                        

8. po  

9. ut  

10. st   

11. št      19:00 KDZ (Klub dobrej zvesti pre deti) 

12. pi      18:00 Mládež 

13. so  
14. ne  9:30 Bohoslužby /J. Bán, R. Hanyus/  

      17:00 Zhromaždenie /J. Bán st./ 

15. po  
16. ut  

17. st  

18. št     19:00 KDZ (Klub dobrej zvesti pre deti) 

19. pi      18:00 Mládež 

20. so     

21. ne  9:30 Bohoslužby /D. Smolník, BJB Worship Band/ 

         17:00 Zhromaždenie /J. Bán st./ 

                      17:30 Na raste záleží /Vajkovce/ 

22. po   

23. ut  

24. st  

25. št          19:00 KDZ (Klub dobrej zvesti pre deti) 

26. pi      18:00 Mládež 

27. so  

28. ne  9:30 Bohoslužby /J. Bán, R. Hanyus/  
                15:00 Nedeľné popoludnie na Bankove 

29. po  17:00 Stretnutie všetkých učiteľov besiedok (Hodnotenie, modlitby, plány) 

30. ut  
 

 

Program v Prešove 
 

3.2. H. Dzuriaková 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Vydal cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Košiciach pre vnútorne potreby.  
V nevyhnutných prípadoch je zmena možná.          


