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„Amen, amen, hovorím vám, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať 
skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k 
Otcovi."  

Ján 14:12   
 
 

Ako sa Vám darí robiť väčšie skutky ako robil Ježiš? Chodili ste 
toto leto po vode, či už na kúpalisku alebo na dovolenke pri mori? 
Koľko mŕtvych ste toto leto vzkriesili? A čo rozmnoženie nejakých 
chlebov, či rybičiek? Kázali ste s väčšou mocou ako Ježiš? Utíšili ste 
nejakú letnú búrku? Chytili ste rybu, ktorá mala v ústach mincu?  

 
Ježiš povedal, že skutky Jeho učeníkov budú väčšie než Jeho 

skutky. Ak sme Jeho učeníci, je to pravda aj pre nás. 
Keď zvestujeme evanjelium - dobrú správu o živote, smrti a vzkriesení 
Ježiša Krista, stratení ľudia sú zachránení, znovuzrodení. Ježišove 
zázraky ukazovali na najväčší zázrak všetkých zázrakov - ľudia budú 
spasení, zachránení z prekliatia hriechu. Ježiš otvoril slepým fyzické 
oči, naše zvestovanie evanjelia otvára duchovne slepé oči. Ježiš 
rozmnožil chlieb, aby nakŕmil hladné bruchá, naše zvestovanie je 
chlieb života pre hladné duše. Uzdravenie dočasne chromého nie je 
viac ako záchrana duše pre večnosť. Ježiš to nádherne ilustroval v  
Mk 2:1-12. 
Naše skutky sú tiež väčšie, lebo majú väčší dosah než tie Jeho. Jeho 
Duch prebýva vo veriacich, Ježiš takto môže pracovať naraz na 
viacerých miestach. Nie ako keď bol v tele na zemi, vtedy mohol byť 
vždy iba na jednom mieste. 
Ak si toto uvedomujeme, sme rovnako nadšení, že Jeho Duch prebýva 
v nás, ako by sme boli nadšení, že Ježiš je fyzicky pri nás? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blahoželáme seniorovi 
 

19. 9. L. Dragošek 
 

 
 
 
 

Kazateľ zboru: Dalibor Smolník       0907 614678 

   Dodo Michalec    0904 555151 

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


 

September 2018 
1. so   

2. ne  9:30 Bohoslužby s Večerou Pánovou / B. Bánová, D. Smolník /  Sunday caffe 

3. Po   

4. ut  

5. st                                

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

7. pi                            

8. so                              

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

     18:00 Modlitebný večer za služby v zbore 

10. po   

11. ut  Začiatok - Konferencia pre seniorov, Chata Komenského - Račkova dolina 

12. st  

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

14. pi      18:00 Mládež 

15. so  Koniec - Konferencia pre seniorov, Chata Komenského - Račkova dolina 

16. ne  9:30 Bohoslužby / M. Bačo, D. Michalec /                   Sunday caffe 

     18:30 Premena cez evanjelium                               

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 / R. Hanyus, S. Guillebaud /                Sunday caffe 

      18:00 voľné stretnutie so Simonom Guillebaudom 

24. po   

25. ut  

26. st                                

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

28. pi      18:00 Mládež       

29. so                                    

30. ne  9:30 Bohoslužby / D. a J. Frištik, J. Bán /                    Sunday caffe  
 

11.- 15. 9. Konferencia pre seniorov, Chata Komenského - Račkova dolina 
Nasledovné informácie su prevzaté z BJB web stránky www.baptist.sk/ts: 

Téma: Bdelosť kresťana (fyzická a duchovná prevencia) - Kol  1:21-23 
Prihlášky (individuálne alebo organizované spolčne v zbore):  
Ing. Anna Trnavská, správca chaty; 044 52 93 292 , 0903 501 852; 
info@rackova.sk 
 

Cena za celý pobyt od utorka obeda do soboty obeda: 
Izby po rekonštrukcii 2. post.: 80 EUR za osobu; 4. post.: 70 EUR za osobu 
Izby turistické: 60 EUR  za osobu 
 

 

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

- Nepredajné - 
V nevyhnutných prípadoch je zmena možná.          


