
VŠETKY SOBOTNÉ BOHOSLUŽBY AJ STRETNUTIA SKUPÍN SA KONAJÚ 

PROSTREDNÍCTVOM VIDEO STRETNUTÍ AŽ DO ODVOLANIA.  

POKIAĽ POTREBUJETE ÚDAJE O MOŽNOSTI PRIPOJENIA, PROSÍM NAPÍŠTE KAZATEĽOVI.  
 

PRAVIDELNÉ TÝŽDENNÉ STRETNUTIA        ČAS 

Pondelok Trnava, študijná skupina - kniha Genezis     19:00 hod. 

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

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

Štvrtok Modlitebná skupina          19:30 hod. 

Stretnutie učiteľov sobotnej školy       20:30 hod. 

Piatok  Piešťany, študijná skupina - Evanjeliá      19:00 hod. 

Sobota:  Sobotná škola v skupinách        09:00 hod.

  Kázanie z Božieho slova    on-line/ trnava.casd.sk/ youtube kanál 11:00 hod.
      

Billy Graham, Na ceste k domovu 
Známy evanjelista napísal veľmi krásnu a dôležitú knihu pre úsek života, na ktorý sa 

netešíme, ale napriek tomu príde. Z biblického pohľadu odhaľuje ako sa pripraviť a prežiť 

užitočne a zmysluplne pre seba, pre iných i pre Pána úsek života „pred návratom domov“. 

„Starnutie bolo pre mňa najväčším prekvapením v živote. Nikdy by som neuhádol, čo 

bolo pre mňa prichystané a viem, že keď sa blížim domov, Boh ma neopustí ani na tomto 

poslednom úseku cesty.“ 

V tejto knihe autor - muž viery, vo veku viac ako deväťdesiat rokov, skúma výzvy 

starnutia. Pozýva nás na spoločnú cestu, na ktorej sa zamýšľa nad zlatými rokmi a pevne 

verí, že sa znovu stretne s manželkou Ruth v nebeskom domove, ktorý zatieňuje tento 

svet. „Keď ste obdarovaní dlhým vekom, starnutie je prirodzené, no dôstojné starnutie je 

rozhodnutie. Je to možné pre všetkých, ktorí upnú svoje srdcia a mysle na Darcu 

dôstojnosti, Pána Ježiša Krista.“ Vydal: Creativpress 

 

NARODENINY V APRÍLI: 

„Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. 
Po tvojej pravici je večná blaženosť.“ (Ž 16,11) 
 

Trnava     Sereď     Piešťany 

5.   Denisa Marcinková  15. Dana Holbíková        16. Katarína Hajdušková 
6.   Jozef Brezina        

6.   Alexandra Dananaiová 
22. Gabriela Štrebová 
29. Štefan Farkaš 
 

KONTAKTY:        

Zbor Trnava, Kapitulská 23; trnava.casd.sk      

Zbor Sereď, Školská 1, Dom kultúry 1. poschodie; sered.casd.sk  

Zbor Piešťany, Zavretý kút 113; piestany.casd.sk    

Kazateľ: Karol Badinský, ☎ 0905 302 793, kbadinsky@gmail.com  
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SPRAVODAJ  PRE  ZBORY  TRNAVA,  SEREĎ  A  PIEŠŤANY 

 

NÁBOŽENSTVÁ SVETA 
Pokračujeme v stručnom predstavovaní najväčších svetových náboženstiev. Za 

kresťanstvom počtom stúpencov nasleduje Islam. 

 

ISLAM 
Je monoteistické (viera v jedného boha) univerzálne náboženstvo založené na učení 

proroka Mohameda. Vyznáva ho cca 1,6 mld ľudí. Vzniklo v priebehu 7. st. n. l. 

Najsilnejšie je zastúpené hlavne v západnej, strednej a juhovýchodnej Ázii, a severnej 

Afrike. 

Islam má s kresťanstvom a s judaizmom mnoho spoločného. Stará zmluva aj Ježiš Kristus 

hrajú vo vyznaní moslimov významnú úlohu. Podľa islamskej tradície však Židia a 

kresťania skreslili zjavenia dané Bohom skrze prorokov, a to buď zmenou textu, alebo 

nesprávnou interpretáciou. Prorok Mohamed, ktorému podľa moslimov Boh nechal zjaviť 

posvätnú knihu Korán, sa tak vracia k pôvodnej viere, ktorú už vyznávali predchádzajúci 

proroci islamu, okrem iného Abrahám, Mojžiš a tiež Ježiš Kristus. Ani islam nie je 

jednotný, delí sa na dva hlavné prúdy. Ten silnejší - okolo 85% - predstavujú sunniti. Sú 

to vyznávači ortodoxného islamu, ktorí uznávajú sunnu (zvyklosť, pravidlo), t. j. súhrn 

správ o živote Mohameda, jeho zvykoch a výrokoch, za rovnako záväznú ako Korán. 

Druhý potom tvoria šiiti, ktorí sú sústredení predovšetkým v Iráne. Šiiti sa začali 

oddeľovať od hlavného prúdu islamu už v prvých rokoch po smrti proroka Mohameda. 

Hlavnou príčinou bola otázka následníctva po prorokovi. Tá časť, z ktorej sa stali šiiti, 

tvrdila, že nástupcom proroka a kalifom sa môže stať iba Mohamedov pokrvný príbuzný. 

Šiiti uctievajú svojich zavraždených imámov ako svätých. Sunnitský prúd islamu to 

považuje za odpadlíctvo. Sunniti uctievajú len samotného Boha.  

Islam a jeho stúpenci sú považovaní za netolerantných. Moslimovia nie sú o nič menej 

tolerantní než napríklad kresťania. Ich problémom je náboženský extrémizmus, ten však 

nie je len problémom Islamu. V islamskom svete je navyše extrémizmus často živený 

mocenskými a politickými záujmami. V niektorých krajinách je islam štátnym 

náboženstvom aj základom zákonodarstva – patrí sem Irán, Saudská Arábia, Pakistan a 

Kuvajt.  

V islame existuje päť pilierov viery (arkán ad-dín) - päť povinností, ktoré moslimské 

učenie súhrnne označuje za päť stĺpov alebo pilierov náboženstva. V súlade s tradíciou sa 

dodnes pokladajú za najpodstatnejšie znaky príslušnosti k islamu. Sú to: vyznanie viery 

(šaháda); modlitba (salát, per. namáz); predpísaná almužna (zakát, sadaka); pôst 

v mesiaci ramadán (sawm, sijám); púť do Mekky (hadždž). 
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 VEĽKÁ NOC 
Výpočet dátumu Veľkej noci sa v jednotlivých cirkvách odlišuje. Veľká noc sa podľa 

kresťanských cirkví slávi prvú nedeľu po prvom splne po jarnej rovnodennosti. Táto 

nedeľa bola ustanovená na nicejskom koncile (prvom všeobecnom) roku 325. Ak spln 

pripadá na nedeľu, Veľká noc bude až nasledujúcu nedeľu. Dátum Veľkej noci sa teda 

môže odlišovať medzi jednotlivými rokmi až o viac ako jeden mesiac (od 22. marca do 

25. apríla). Jarná rovnodennosť je „úradne“ stanovená na 21. marec podľa gregoriánskeho 

kalendára bez ohľadu na astronomickú skutočnosť (ktorá sa môže líšiť až o dva dni). 

V niektorých protestantských krajinách (napríklad v Nemecku, Švédsku a Dánsku) sa 

Veľká noc slávila počas niekoľkých desaťročí 18. a 19. storočia podľa astronomickej 

skutočnosti. 

Pravoslávne cirkvi (s výnimkou pravoslávnych cirkví vo Fínsku a v Estónsku) používajú 

pre výpočet dátumu Paschy juliánsky kalendár. Navyše zachovávajú kánon nicejského 

koncilu, že Veľká noc nesmie kolidovať so židovským sviatkom Pesach. V praxi sa tak 

dátum Veľkej Noci vo východných cirkvách a na Západe môže odlišovať o 0 až 5 

týždňov. 
Čo je Pesach a Seder? 

Je to osemdňový židovský sviatok. Slávi sa skoro na jar, od 15. do 22. hebrejského 

mesiaca Nissan. Pesach pripomína oslobodenie Izraelitov z Egyptského otroctva 

v staroveku. Pri Pesachu sa Židia vyhýbajú kvasu a je zvýraznený jedlami Seder, ktoré 

zahŕňajú štyri šálky vína, konzumáciu matzy (maces) a horkých bylín a prerozprávanie 

príbehu Exodu. Pesach znamená „prejsť“, pretože Boh prešiel pomedzi židovské obydlia, 

a usmrtil egyptských prvorodených prvý predvečer tohto sviatku. Podľa biblického 

príkazu sa koná po noci na prvú noc Paschy (a druhú noc - ak žijete mimo 

Izraela/diaspora), čo je výročie zázračného exodu z egyptského otroctva pred viac ako 

3000 rokmi. 

Termíny Veľkej noci resp. sviatku Pesach 

Rok   Gregoriánsky kalendár Juliánsky kalendár Židovský Pesach /Seder 

2019  21.4.     28.4.    19.-27.4.  19.4. 

2020  12.4.     19.4.      8.-16. 4.    8.4. 

2021    4.4.       2.5.    27.3.-4.4.  27.3. 

2022  17.4.     24.4.    15.-22.4.  15.4. 

 
TRADÍCIA ŠIBANIA 
Tradíciu veľkonočného šibania a polievania poznáme vo všetkých slovanských krajinách. 

Pochádza ešte z predkresťanského obdobia. To, čo dnes nazývame sviatkami Veľkej noci, 

boli v predkresťanskom období tzv. solárne sviatky, ktoré vyjadrovali úctu k Slnku. Slnko 

znamenalo koniec zimy, ktorá symbolizovala chlad, tmu, niekedy aj hlad. Na jar všetko 

naopak pučí novým životom a práve aktom šibania chlapci a muži podčiarkovali mágiu 

plodnosti dievčat a žien. V našej tradícii a kultúre je prirodzené, že sa v plodnostnej mágii 

vždy očakávala aktivita od mužského pokolenia. Od dievčat a žien sa potom čakala 

reprodukčná úloha, teda priviesť na svet nový život. Dotykom čerstvého vŕbového 

prútika, ktorý bol napučaný miazgou, prenášal mládenec na dievča všetky pozitívne 

účinky čerstvo rozvitého prútika. Tento akt mal zabezpečiť, aby boli dievčina a žena 

mladé, ohybné, svieže, plodné - presne ako celá prebúdzajúca sa príroda.  
 

Uplácanie kraslicami 

V minulosti bola šibačka v malom spoločenstve vecou spoločenskej prestíže a statusu. 

Bola by veľká hanba, keby niektorá dievčina nebola vyšibaná. Aj preto dokázali dievky 

dávať mládencom za šibačku krásne vlastnoručne zdobené kraslice, v ornamentoch 

ktorých bolo neraz zašifrované vyznanie lásky. Vajíčko bolo v minulosti symbolom 

lásky, ale aj plodnosti. Aj takto sa mohol mládenec dozvedieť, že dievčina ho nosí 

v srdci. K šibaniu patrilo aj polievanie. Voda má podľa tradície očistný charakter a dotyk 

s čerstvou tečúcou vodou zaručoval omladnutie dievčat. Dievčatá sa polievali vodou zo 

studne alebo sa hádzali rovno do potoka. Nie preto, aby sa im urobilo zle, ale práve preto, 

aby si udržali zdravie, krásu a mladosť po celý rok. Polievanie na východe súvisí aj 

s rozšírením tzv. východného obradu, ktorý je mystickejší ako západný a voda v ňom hrá 

dominantnú úlohu. Svedčí o tom napr. aj tzv. posväcovanie vody na Nový rok. 

Používanie korbáčov je novšou záležitosťou, v minulosti sa šibalo len čerstvo odtrhnutým 

prútikom. Korbáč a jeho upletenie bolo vecou prestíže a cti každého mládenca. Chlapci sa 

ich učili pliesť od svojich otcov. Za šibačku dostal mládenec od každej dievčiny na 

korbáč stužku a podľa ich počtu sa večer na tanečnej veselici určoval kráľ mládencov. 

 
DESAŤ PRAVIDIEL ŠŤASTNÝCH A VYROVNANÝCH ĽUDÍ 
Celosvetovo uznávaný psychiater, Mikhail Efimovich Litvak, sa na základe svojej 

dlhoročnej praxe rozhodol napísať knihu, v ktorej rozoberá 10 pravidiel, ktorými sa riadia 

ľudia, ktorí sú vo svojom živote šťastní a vyrovnaní. Je presvedčený o tom, že neustále 

narastajúci počet psychiatrických pacientov je spôsobený práve nedodržiavaním týchto 

zásad. Zrejme teda stojí zato zaviesť ich do svojho života. V tomto čísle vám 

predstavujeme prvé tri: 
 

1. Organizovaný život by mal byť vašou prioritou 

Spontánnosť je niekedy príjemným spestrením, avšak viacero psychológov, 

psychoterapeutov a psychiatrov sa zhoduje na tom, že kľúčom k šťastiu, radosti a úspechu 

je práve organizovaný život. Ako hovoril už geniálny rakúsky psychiater židovského 

pôvodu Viktor Frankl – šťastie, radosť a úspech sú len “vedľajšími účinkami” dobre 

organizovaného života. Určite teda stojí zato aspoň sa oň pokúsiť. 
 

2. Tak, ako máte o sebe vysokú mienku vy, má ju o sebe každý, s kým sa rozprávate 

Je to prirodzené. Preto sa nikdy nikoho nesnažte ponížiť alebo podceniť. Každý má svoje 

vlastné názory a svoje vlastné dôvody, prečo konal tak, ako konal. Každá osoba, ktorá 

príde do vášho života, za sebou má nejaké bitky, o ktorých nič neviete. Každého sa preto 

snažte plne rešpektovať a ak to nejde, ignorujte ho. 
 

3. Ak budete úplne nečinní, nepomôže vám nikto 

Nedefinujú nás naše slová, ale naše skutky. Ak budete ľuďom len hovoriť o svojich 

plánoch, ktoré aj tak nikdy nenaplníte, nielenže vám to nepomôže, ešte aj stratíte svoju 

dôveryhodnosť. Hovorte o niečom až vtedy, keď je to skutočné.  


