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Milí bratia a sestry! 
 

„S Kristom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne 
Kristus, a to, čo teraz žijem v tele, vo viere Syna Božieho žijem, ktorý si ma 
zamiloval a vydal sám seba za mňa.“ (Gal 2,20) 
 

Takto pred rokom, sme mali na Veľkú noc za sebou už päť online 

vysielaní našich bohoslužieb. Päť vysielaní! Len málokto si uvedomoval ako 

dlho môže trvať „pandemický útok“. Koľko škôd prinesie, koľko strádania 

spôsobí a koľko sĺz bolesti a smútku vyplaví. Zdá sa však, akoby sa to všetko 

stávalo súčasťou života. Už nie sme takí otrasení otrasnými skutočnosťami 

a realitou. 

Možno je to tak aj s veľkým kresťanským sviatkom akým je Veľká 

noc.  

Mučenie, ukrižovanie a hrozná smrť Pána Ježiša za náš - náš! – 

hriech, nepovažujeme za hroznú a nespravodlivú udalosť, na ktorej by sa mal 

každý uvážlivý človek pohoršiť. Akosi sme si zvykli... Alebo nie? 

Apoštol Pavel aj po rokoch stále žasne nad láskou svojho Spasiteľa. 

Kristus, Syn Boží si ho zamiloval a vydal seba samého za neho. On, Pavel, 

mal dostať mzdu svojej neprávosti. Namiesto toho, dostal život. Nový život 

Ježiša Krista (nielen od Ježiša Krista). 

Takto pristúpme k Veľkej noci. Ako ku veľkej výmene. Život Kristov 

za náš hriech. Vyžaduje to dve veci. Naše ukrižovanie  (smrť) s Kristom 

a vieru v Syna Božieho. Jeho slovo, Jeho obeť, Jeho život, Jeho lásku ku 

nám. Ku mne. Každému osobne. 

Sme obklopení Božou milosťou a láskou, aj keď naše bohoslužby 

budú v tomto mesiaci ešte stále len „online“. 

 

S láskou 
Dalibor Smolník, kazateľ zboru 

 

Blahoželáme jubilantom 
 
 
 
 
 

13. 4. O. Hanyus 23. 4. A. Lorinčák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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


Apríl 2021  
1. št      18:30 Biblická hodina /D. Smolník/ 
2. pi  10:00 Bohoslužby na Veľký piatok/J. Bán st./ 13:00 Pašiový sprievod 
3. so  
4. ne  9:30 Veľkonočná nedeľa vzkriesenia /F. Čurilla, Frištikovci, D. Smolník/ 
5. po      18:00 Veľkonočný KDZ 

6. ut  
7. st  
8. št      18:30 Biblická hodina /D. Smolník/ 
9. pi      18:00 Mládež 
10. so  9:00 Diskusná konferencia delegátov zborov 

11. ne  9:30 Bohoslužby /Mládež, F. Čurilla/          
     18:00 Večerné zhromaždenie /J. Bán st./ 

12. po     18:00 Klub dobrej zvesti pre deti 

13. ut  
14. st  
15. št      18:30 Biblická hodina /F. Čurilla/ 

16. pi       18:00 Mládež 
17. so      17:00 Stretnutie staršovstva s br. Kraljikom 

18. ne  9:30 Bohoslužby /F. Čurilla, P. Bán, hosť - A. Kraljik/ 
     18:00 Večerné zhromaždenie /J. Bán st./ 

19. po      18:00 Klub dobrej zvesti pre deti 

20. ut  
21. st  
22. št      18:30 Biblická hodina /D. Smolník/ 
23. pi      18:00 Mládež 

24. so  
25. ne 9:30 Bohoslužby – Deň misie /Frištikovci, D. Smolník/ 

     18:00 Večerné modlitebné zhromaždenie 

26. po      18:00 Klub dobrej zvesti pre deti 
27. ut  
28. st  
29. št      18:30 Biblická hodina /D. Smolník/ 

30. pi      18:00 Mládež 
 

* Všetky udalosti sú iba online 
 

Program v Prešove 
 

3.2. H. Dzuriaková 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Vydal cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Košiciach pre vnúto rne potreby. 

Textová úprava: M. Dzuriak 

V nevyhnutných prípadoch je zmena možná.          


