
SLUŽBA KÁZANIA PRI SOBOTNÝCH BOHOSLUŽBÁCH 

Zbor/dátum 7. 14. 21. 28. 

Trnava K. Badinský F. Varga K. Badinský D. Dubovský 

Sereď on line on line on line on line 

Piešťany on line on line on line on line 
 

PRAVIDELNÉ TÝŽDENNÉ STRETNUTIA     MIESTO  ČAS 

Pondelok Trnava, študijná skupina  - kniha Genezis  virtuálne  18:30 hod. 

Utorok Sereď, študijná skupina - Evanjeliá   virtuálne  19:00 hod. 

Streda Trnava, študijná skupina - Evanjeliá   virtuálne  19:00 hod. 

Štvrtok Stretnutie učiteľov sobotnej školy    virtuálne  20:30 hod. 

Piatok  Piešťany, študijná skupina - Evanjelia   virtuálne  18:30 hod. 

Sobota:  Sobotná škola             

Kázanie z Božieho slova      

Popoludňajšia pobožnosť  

Informácie o pripojení na jednotlivé stretnutia poskytuje kazateľ e-mailom 

 
   

Dôležité podujatia: 7.-14. Modlitebný týždeň   
Vernosť v kresťanskom životnom štýle  
Krátko pred odchodom dal Ježiš učeníkom poverenie, aby šli do celého sveta a získavali mu 

učeníkov (Mt 28,18-20). Téma tohtoročného týždňa modlitieb znie: Osloviť svet vernosťou v 

životnom štýle. Čo má životný štýl spoločné so získavaním ľudí pre Krista? Úzko to spolu súvisí. 

Spôsob nášho života totiž ukazuje, akí sme kresťania. Aké hodnoty zastávame? Aké sú naše 

priority? Ako trávime čas a ako využívame naše zdroje? Aký život vlastne žijeme? „Čo to znamená 

byť kresťanom? Znamená to podobať sa Kristovi,“ (EGW, Cesta ku Kristovi, s. 105). Ježiš je naším 

vzorom a len jeho mocou dokážeme naplniť jeho povolanie a úplne sa spoliehať na neho aj na jeho 

Slovo.      

 

NARODENINY 

V tomto mesiaci si môžete spomenúť na nasledujúcich členov našich zboroch, 

pripomínajú si kedy prišli na svet. Pripájame biblické prianie pre nich:  
Áno, len dobré a milosť ma budú sledovať po všetky dni môjho života, a budem bývať v dome 

Hospodinovom dlhé časy. Ž 23,6 

2.Leonard Kolena, 8.Mária Dananaiová, 9.Patrik Mikulka, 10.Katka Kabová, 24.Helena 

Moskaľová, 29.Michaela Miklášová, 29.Pavol Pinček.      

 

 

 

KONTAKTY:       BOHOSLUŽBY:  DOP / POPOLUD. 

Zbor Trnava, Kapitulská 23; trnava.casd.sk     9.00  / 14:00 hod. 

Zbor Sereď, Školská 1, Dom kultúry 1. poschodie; sered.casd.sk 9:00  / 13:30 hod. 

Zbor Piešťany, Zavretý kút 113; piestany.casd.sk    9:30  / 14:00 hod. 

Kazateľ + redakcia spr.: Karol Badinský, ☎ 0905 302 793, kbadinsky@gmail.com  
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TAJOMSTVÁ ZDRAVIA 
1. Zdravá voľba môže zmeniť váš život Pravidelné zdravé rozhodnutia môžu zmeniť váš život. 

Môže to zvýšiť kvalitu vášho života a predĺžiť jeho dĺžku. Predĺženie života by neznamenalo veľa, 

ak by to jednoducho znamenalo prežiť roky navyše s väčším počtom chorôb, zvýšeným 

postihnutím a bez väčšej kvality života. V skutočnosti zistíme, že rovnaké zmeny v životnom štýle, 

ktoré vám pridajú roky, môžu tiež pridať život vašim rokom! 

2. Ste rizikový/á? Obezita, cukrovka typu 2 a srdcové choroby dosahujú epidemické rozmery. 

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie zomiera každý rok na svete najmenej 2,8 milióna ľudí na 

priamy dôsledok nadváhy alebo obezity. Tieto stavy výrazne zvyšujú riziko ďalších zdravotných 

problémov, ako je cukrovka, srdcové choroby a niektoré druhy rakoviny. Okrem nadváhy sú 

ďalšími hlavnými príčinami vysokej prevahy cukrovky typu 2 nezdravá strava a fyzická nečinnosť. 

3. Cvičením proti starnutiu Fyzická aktivita, zdravie a kvalita života spolu úzko súvisia. Popri 

dýchaní, jedle a spánku je cvičenie jednou z najpotrebnejších vecí v živote. 

4. Investujte do zdravých vzťahov Zdravé vzťahy sa nestávajú náhodou! Či už to chceme alebo 

nie, sme v každej chvíli v rôznych vzťahoch s rodičmi a deťmi, našimi partnermi alebo kolegami. 

Ak sú tieto vzťahy podporné, náš imunitný systém sa posilňuje a zvyšuje sa naša schopnosť 

bojovať s chorobami. 

5. Zdravé deti = šťastné deti Detská obezita sa stala prevládajúcim zdravotným problémom na 

celom svete. Dôsledky sa prejavujú v osteoartritických problémoch, dennej ospalosti, poklese 

školských výkonov a znížení osobného výzoru a sebaúcty. Obezita tiež zvyšuje riziko vzniku 

chronických chorôb v dospelosti. 

6. Optimalizujte svoju výživu! Storočné štúdie na Sardínii, Okinawe a v Kalifornii výrazne 

prispeli k pochopeniu vplyvu výberu životného štýlu na celoživotnú vitalitu. 

7. Na čo myslíte? Štúdie ukazujú, že pozitívne myslenie je viac ako byť šťastný. Pozitívne 

myšlienky môžu v skutočnosti vytvoriť skutočnú hodnotu v živote človeka a pomôcť pri budovaní 

schopností, ktoré vydržia dlhšie ako obyčajný úsmev. Náš postoj ovplyvňuje našu prácu, zdravie a 

život s dlhodobými následkami. Napríklad negatívne myšlienky zúžia našu myseľ a zabránia nám 

vidieť ďalšie možnosti okolo nás. Pozitívne myšlienky naopak rozširujú náš zmysel pre možnosť a 

umožňujú našej mysli uvažovať o ďalších možnostiach. Jednou z výhod, ktoré pozitívne myslenie 

poskytuje, je zvýšená schopnosť rozvíjať schopnosti a generovať zdroje. Ak je pozitívne myslenie 

užitočné na ocenenie celkového obrazu života, ako môžeme byť pozitívnymi mysliteľmi? 

8. Nádej na depresiu Depresia je vážny, zložitý a prevládajúci stav postihujúci ľudí všetkých 

vekových skupín, rás, náboženstiev a sociálnych vrstiev. Depresia sa netýka iba mozgu, ale celého 

tela. Ovplyvňuje to spôsob, akým jete, spíte, aký máte pocit zo seba a z vecí okolo vás. 

9. POZRI SA SPÄŤ Keď je život ťažký a keď v našich životoch fúkajú búrky, v mysli nám horí 

jedna otázka: Ako môžem prekonať túto skúšku? Prečo sú niektorí ľudia úplne zničení životnými 

nešťastiami, či už spôsobenými inými alebo vyvolanými samými sebou, a iní sa s tým vyrovnajú? 

10. Zachovajte si zdravý mozog Americký Národný inštitút pre zneužívanie drog definuje 

závislosť ako „ochorenie mozgu charakterizované nutkavým hľadaním a užívaním drog, a to aj 

napriek škodlivým následkom“. Závislosti vedú k fyzickým, emocionálnym, sociálnym, 

profesionálnym, právnym a rodinným problémom. 

11. Sila viery Dôvera je jednou z prvých vecí, ktoré sa dieťa musí naučiť. Dieťa sa učí dôverovať 

mame, aby mohlo prijímať jedlo, teplo a lásku. Neskôr v živote musíme prejaviť vieru v spoločné 

pravdy. Klam a pravda môžu byť konfrontované s našou mysľou, ale dôsledky každého z nich sa 

podstatne líšia v závislosti od toho, čomu sme sa rozhodli veriť.               

                                                                                                         Zdroj: www.secretsofwellness.org 

                                                                                                          

PÁPEŽ FRANTIŠEK SA VYJADRIL V PROSPECH HOMOSEXUÁLNYCH ZVÄZKOV 
Nečakané vyjadrenia zazneli v dokumentárnom filme, ktorý mal dnes predpremiéru v Ríme. 

Vatikán zatiaľ pápežove slová nekomentoval. Pápež František sa vyjadril v prospech 

homosexuálnych zväzkov. Je to prvýkrát, čo najvyšší predstaviteľ Katolíckej cirkvi otvorene 

podporil uzatváranie registrovaných zväzkov medzi osobami rovnakého pohlavia. 

„Homosexuálne osoby majú právo žiť v rodine. Sú Božími deťmi a majú právo na rodinu. Nikto 

nemôže byť kvôli tomu vylúčený alebo nešťastný. To, čo musíme zabezpečiť, je vytvoriť zákon o 

registrovaných partnerstvách, aby takýmto spôsobom mali právnu ochranu. Sám som sa za to 

zasadzoval,“ povedal pápež v dokumentárnom filme Francesco, ktorý režíroval Američan ruského 

pôvodu Jevgenij Afinejevskij. 

V akom kontexte pápežove slová zazneli, zatiaľ nie je známe. Režisér Afinejevskij pre Catholic 

News Agency povedal, že reagoval na otázky, ktoré mu on kládol. O pápežovom vyjadrení 

informujú rôzne svetové médiá vrátane špecializovaných portálov Vatican Insider či spomínaného 

Catholic News Agency, ktorý požiadal Tlačové stredisko Svätej stolice o objasnenie presného 

kontextu pápežových slov. Vatikán však zatiaľ nereagoval. O predpremiére filmu píše aj oficiálny 

vatikánsky spravodajský portál Vatican News, pápežove vyjadrenia na adresu homosexuálnych 

zväzkov však nespomína. Dokument sa podobne ako film režiséra Wima Wendersa spred dvoch 

rokov venuje témam, ako sú mier, migrácia, sociálna spravodlivosť či ekológia. 

Podľa portálu Vatican Insider tentokrát dostali priestor aj pápežovi rodinní príslušníci a známi 

(synovec José Ignacio Bergoglio, argentínsky rabín Abraham Skorka), blízki spolupracovníci 

(filipínsky kardinál Luis Antonio Tagle, maltský arcibiskup Charles Scicluna), ale napríklad aj 

homosexuálny pár, ktorý v liste pápežovi opísal, akým ťažkostiam čelia deti, ktoré vychovávajú. 

Jeden z partnerov vo filme rozpráva, ako im v reakcii na list pápež zatelefonoval a povzbudil ich, 

aby sa napriek posudzovaniu zapájali spolu s deťmi do života farnosti. 

Vo filme vystupuje aj aktivista proti sexuálnemu zneužívaniu Juan Carlos Cruz, ktorý je gejom a v 

detstve bol sexuálne zneužívaný katolíckym kňazom Fernandom Karadimom. „Keď som sa stretol s 

pápežom, povedal mi, ako veľmi mu je ľúto to, čo sa mi stalo. Juan, Boh ťa stvoril ako geja a 

takéhoto ťa miluje. Boh ťa má rád a aj pápež ťa má rád,“ hovorí vo filme Cruz, ktorý sa zúčastnil aj 

na rímskej predpremiére. Tieto slová mal pápež František povedať Cruzovi počas súkromného 

stretnutia v roku 2018. Vtedajší riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice však odmietol potvrdiť 

ich autenticitu. 

Pápež František už v minulosti vzbudil pozornosť pre svoje vyjadrenia na adresu homosexuálov. 

„Ak je niekto homosexuálom a hľadá Pána s dobrou vôľou, kto som ja, aby som ho súdil?“ povedal 

počas tlačovej konferencie po Svetových dňoch mládeže v Rio de Janeiro v roku 2013.   

Františkov životopisec Sergio Rubin uviedol, že v roku 2010, keď sa v Argentíne diskutovalo o 

legalizácii homosexuálnych manželstiev, vtedajší arcibiskup Buenos Aires Jose Mario Bergoglio sa 

prihováral za uprednostnenie homosexuálnych zväzkov pred manželstvami. Práve preto pápež v 

dokumentárnom filme použil slová: „Sám som sa za to zasadzoval.“ 

Katechizmus Katolíckej cirkvi (čl. 2357 – 2359)  uvádza, že homosexuálne úkony sú svojou 

vnútornou povahou nezriadené, sú proti prirodzenému zákonu a v nijakom prípade ich nemožno 

schvaľovať. „Homosexuálne osoby sú povolané k čistote,“ píše sa v katechizme, ktorý zároveň 

zdôrazňuje, že osoby s homosexuálnymi sklonmi treba prijímať s úctou, súcitom a vyhýbať sa 

akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie.  

https://svetkrestanstva.postoj.sk/63822/papez-frantisek-sa-vyjadril-v-prospech-homosexualnych-

zvaezkov 

http://www.secretsofwellness.org/

