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Drahá zborová rodina, milovaní bratia a sestry! 
 

„Keď ťa Hospodin, tvoj Boh, uvedie do krajiny, ktorú pod prísahou sľúbil tvojim 

otcom Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi, že ti ju dá a s ňou i veľké a dobré mestá, 

ktoré si nestaval, domy plné všetkého dobrého, ktoré si nenaplnil, vykopané cisterny, 

ktoré si nevykopal, vinice a olivové sady, ktoré si nevysádzal, a keď budeš z toho jesť 

a nasýtiš sa, dávaj pozor, aby si nezabudol na Hospodina, ktorý ťa vyviedol z Egypta, 

z domu otroctva. 5 Mojž. 6, 10-12. 

Mojžiš ubezpečoval Izraelitov, že Boh im dá zasľúbenú zem a že v ťažení budú 

úspešní. Je to však Boh, kto ich uvedie do krajiny a vďaka Nemu sa im to všetko 

podarí, lebo je verný svojmu sľubu. Tak ako bol Boh ten, ktorý ich vyviedol z Egypta 

a stál za ich doterajšími úspechmi. 

Nepriateľ Izraela bol ďaleko silnejší a početnejší avšak ich výhodou bolo to, že na 

strane Izraela bojoval Boh, Hospodin. Preto ich Mojžiš varoval, že vtedy, keď 

obsadia zasľúbenú zem, nemajú zabudnúť na Boha. Potrebujú sa pozrieť späť a 

pripomenúť si, čo všetko získali vďaka Hospodinovi. Prejavovať Bohu vďaku a 

hovoriť svedectvá o Jeho činoch. 

Všimnime si princíp, ktorý môžeme aplikovať aj v novom roku 2022. Boh je za 

našimi víťazstvami v minulosti a v súčasnosti. Boh bude tiež za našimi úspechmi aj v 

budúcnosti. Po určitom období sa pozrime späť a pripomeňme si, že to všetko je 

vďaka Bohu. Hovorme o Jeho skutkoch, rozpovedzme naše osobné svedectvo o 

Božích činoch ľuďom okolo nás a naším deťom. Pretože „každý dobrý údel a každý 

dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel“. (Jakub 1,17). „Za všetko vzdávajte 

vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi“. (1 Tesaloničanom 5,18). 

Napíšme si do zápisníka päť tém, postupne z hora na dol. Vzdelanie, práca, 

zdravie, rodina a duchovný život. Ku každej téme napíšme minimálne jednu 

skúsenosť, ktorá sa stala v roku 2021, za ktorú sme Bohu vďační. Poďakujme za to 

dobré, čo sme prijali z Božej ruky. Prejavme vďaku Pánovi Ježišovi za to všetko, čo 

použil na naše duchovné budovanie a rast.  

S láskou      Andrej Kraljik, kazateľ zboru. 
 

Blahoželáme jubilantom 
 
 

2.1. T. Jakubčiaková 
2.1. M. Bargerová 
3.1. A. Vincová 
13.1. D. Štepitová 

15.1. R. Štepita 
17.1. B. Janovová 
23.1. J. Jágerský 

 
 

 

Kazateľ zboru: Dalibor Smolník  dalifrinton@yahoo.co.uk 
                 Andrej Kraljik akraljik.kosice@gmail.com 

 

 

JANUÁR 2022 



 
 

Január 2022  
1. so 10:00 Novoročné bohoslužby /D. Smolník, F. Čurilla/ 
2. ne 9:30 Bohoslužby /A. Kraljik, M. Kraljik, B. Bánová/ 

3. po   
4. ut   
5. st   
6. št 18:30 Biblická hodina /A. Kraljik/ 
7. pi  
8. so  
9. ne 9:30 Bohoslužby s Večerou Pánovou /R. Hanyus, N. Schultz, D. Smolník/ 

   15:00 Stretnutie seniorov  
10. po  
11. ut  

12. st  
13. št 18:30 Biblická hodina  

Gal 6,7-8 Zákon sejby a žatvy (D. Smolník) 

14. pi 18:00 Mládež  

15. so  
16. ne 9:30 Bohoslužby /Youth Worship Band, D. Smolník/ 

     18:00 Večerné zhromaždenie /J. Bán st./ 
17. po  
18. ut  
19. st  
20. št 18:30 Biblická hodina /D. Smolník/ 
21. pi 18:00 Mládež 
22. so  
23. ne 9:30 Bohoslužby /Frištikovci, D. Smolník/ 

18:00 Večerné zhromaždenie /J. Bán st./ 
24. po  
25. ut  
26. st  

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

28. pi      18:00 Mládež 

29. so  

30. ne 9:30 Bohoslužby /Hanyusovci, J. Bán st./      
     18:00 Večerné zhromaždenie /J. Bán st./ 

31. po  
 

 
 
 
 

9. 1. – 16.1. – Aliančný modlitebný týždeň (Vzhľadom na situáciu, nie je potvrdený) 
23. 1. o 18:00 – Modlitebný večer za jednotu kresťanov (Ekumenické spoločenstvo)  
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Vydal cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Košiciach pre vnútorné potreby. 

Zmeny v programe možné. Viac informácií na webovej stránke www.kosice.baptist.sk 
Kazateľ zboru: Dalibor Smolník (dalifrinton@yahoo.co.uk) 

Adresa zboru: Slovenskej jednoty 16, 040 01 Košice 


