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Drahá zborová rodina, milovaní bratia a sestry! 
 

„Teda hľaďte, ako by ste sa správne chovali, nie ako nemúdri, ale ako múdri: 
vykupujúc si čas, lebo dni sú zlé.“ /Ef 5, 15-16/ 

 
O chvíľu sa bude chcieť každý rozbehnúť po svojom. Na návštevy, cesty, 

grilovačky, predĺžené víkendy, dovolenky, atď. Slobodne sa nadýchnuť, 
vypadnúť z rytmu všedných povinností, zvlášť po nútených obmedzeniach 
spojených s koronakrízou. Letné mesiace zvádzajú ku „nespútanej voľnosti“. 

Božie nadčasové Slovo nás ale volá k veľkej opatrnosti a pozornému 
využívaniu času. Aj počas prázdnin. Pán nás volá k správnemu chovaniu, 
k múdrosti, k vykupovaniu času – pretože aj letné dni v roku 2020 sú biblicky 
„zlé“, aj keď v nich bude svietiť slniečko. Nie kvôli korone. Kvôli hriechu, kvôli 
tomu, že žijeme v bezbožnej spoločnosti, kvôli tomu, že tento svet je 
doménou toho Zlého, kvôli tomu, že na svete nie je nikoho kto by sám od 
seba hľadal Boha, kvôli starej prirodzenosti, ktorá ožíva cez hriech, atď... Ak 
chceme vykúpiť prázdninový čas, potrebujeme mať dobre nastavené priority. 
Povedal by som posvätené priority. Správne uložené priority v  živote. 
Potrebujeme byť najprv postavení na Kristovi (1Kor 3,11), potrebujeme 
zapustiť hlboké korene do Krista – v Ňom rásť (Kol 2,6-7). Nesmieme 
zabudnúť, že na tomto svete nie sme v prvom rade pre seba, svoju rodinu, 
svoju kariéru, svoju sebarealizáciu – sme tu kvôli BOŽEJ SLÁVE. Inak poviem: 
„Na Jeho slávu.“ (Iz 43,7) Boli sme stvorení na Jeho slávu. Preto si pred 
letom, počas leta, po konci leta, dávajme do poriadku naše priority. Každý 
nejakým spôsobom stavia stavbu svojho života. Je to stavba, ktorá vychádza 
z našich priorít. Z toho, čo je v našich životoch najhlavnejšie. To bude vždy tá 
najväčšia priorita. Ako využijeme, alebo vykúpime čas počas prázdnin, bude 
odrážať naše priority. Tak nech sú naše priority správne usporiadané. Nech 
vychádzajú z Krista, nášho základu, skaly našej spásy, do ktorého zapúšťame 
silné korene viery a poslušnosti. 

Svojho času som na mládeži použil diagram, ktorý sa mi páči tým, že mi 
pripomína, že svoj život musím stavať na Kristovi. Z toho základu vyrastá 
všetko. 

Z toho potom vyplynie aký budem muž, manžel, rodič, syn, či dcéra, člen  
cirkvi, zamestnanec, zamestnávateľ, rekreant... 

V každej oblasti mám byť Kristov – jednoducho BOŽÍ. Aj počas prázdnin. 
 
 
 
 
 
 

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

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


 

Letné mesiace lákajú ku rekreácii. Aj tá však musí byť Božia. Kristova.  
 Jemu na slávu. 
 
„Teda hľaďte, ako by ste sa správne chovali, nie ako nemúdri, ale ako múdri: 

vykupujúc si čas, lebo dni sú zlé.“ /Ef 5, 15-16/ 
 

          Dalibor Smolník, kazateľ zboru 
 

 
 

Využime letné mesiace aj na to, aby sme sa modlili za dôležité veci: 

 „... aby sme vykupovali čas a nepremárnili vzácne chvíle.“ /Ef 5,16/ 
 „...aby Pán Boh milostivo chránil Slovensko pred šírením vírusu.“ /Ž 

91,6/ 

 „...aby sa do zborových modlitieb vo štvrtok zapojilo, čo najväčšie 
množstvo modlitebníkov“ /Jn 4, 23/ 

 „...aby Pán Boh požehnal svojou milosťou prípravu a organizáciu 
pobytového detského tábora v Kráľovej Lehote.“ 

 „...aby nás v našom zbore viedol pri hľadaní druhého kazateľa zboru.“ 

 „...aby zapálil naše srdcia a oživil svojou milosťou pre prácu v novom 
školskom roku: medzi deťmi, dorastom, mládežou, strednou 
generáciou, seniormi...  

 „...môžeme sa modliť za vyučovanie pre učiteľov a pomocníkov 
s deťmi a dorastom, ktoré by sa malo uskutočniť v sobotu, 5. 
septembra s Miškom Fraňom z Detskej Misie. 

 „...môžeme sa modliť za evanjelizačnú nedeľu spojenú s krstom 6 
mladých ľudí, ktorý bude 27. septembra 2020. 

 



 
 

Júl 2020 
1. st  

2. št    18:30 Modlitebný večer /M. Bíša, D. Smolník/ 

3. pi     18:00 Mládežnícka Garden party /T. Pap,F. Čuril la a iní/  

4. so    17:00 Stretnutie staršovstva s  T. Papom 

5. ne  9:30 Bohoslužby s Večerou Pánovou /B. Bánová, D. Smolník, T. Pap / 

6. po  

7. ut  

8. st  

9. št    18:30 Modlitebný večer /M. Dzuriak, D. Smolník/ 

10. pi  

11. so   

12. ne  9:30 Bohoslužby /R. Hanyus, D. Smolník/ 

13. po  

14. ut   

15. st  

16. št    18:30 Modlitebný večer /D. Fedoriak/ 

17. pi  

18. so   
19. ne  9:30 Bohoslužby /J. Bán st., BJB Worship Band/ 

20. po     

21. ut   

22. st  

23. št    18:30 Modlitebný večer /J. Bán st./ 

24. pi  

25. so   

26. ne  9:30 Bohoslužby /Hosť - Zoltán Kakaš, F. Čuril la, R. Hanyus/ 

27. po  

28. ut  

29. st  

30. št    18:30 Modlitebný večer /M. Bodnár, P. Jurčo/ 

31. pi  
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Blahoželáme jubilantom 
 

2.7. J. Janov 

4.7. M. Elischerová 

6.7. R. Satkievičová 

8.7. A. Staroňová 
22.7. M. Kapitančiková 

2.8. V. Hanyusová 

6.8.  M. Raisová 

22.8. M. Beňová 

26.8. M. Plávková 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



August 2020 

1. so  

2. ne  9:30 Bohoslužby s Večerou Pánovou /B. Bánová, Hosť - J. Szőllős , J. Bán st./ 
3. po     

4. ut   

5. st  

6. št    18:30 Modlitebný večer /F. Čuril la, D. Smolník/ 

7. pi  

8. so  

9. ne  9:30 Bohoslužby /D. Smolník, Hosť – T. Matocha, R. Hanyus/  

10. po  

11. ut   

12. st  

13. št    18:30 Modlitebný večer/Telepčák I., D. Smolník/ 

14. pi   

15. so  

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

17. po      

18. ut      

19. st      
20. št    18:30 Modlitebný večer /Hanyus R., D. Smolník./ 

21. pi  

22. so      

23. ne  9:30 Bohoslužby /D. Smolník, B. Bánová/     Detský tábor  

24. po  Detský tábor 

25. ut  Detský tábor 

26. st  Detský tábor 

27. št  Detský tábor 18:30 Modlitebný večer /Szomju Šani, D. Smolník/ 

28. pi  Detský tábor 

29. so  

30. ne  9:30 Bohoslužby /D. Smolník, F. Čuril la, R. Hanyus/ 

31. po  
 

 

 
 

Počas prázdninových mesiacov sa môžete 
zapojiť do štvrtkových modlitebných večerov.  

 
23. 8. – 28. 8. 2020 – Pobytový tábor pred deti od 6 do 11 rokov v Kráľovej Lehote 

 

Počas prázdninových mesiacov dochádza k niektorým zmenám v programe, 
preto prosíme o zhovievavosť a porozumenie. 
 

 
 

 
 
 

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


