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Drahá zborová rodina, milí bratia a sestry! 
 

Obdobie Adventu je pre nás spojené s pripomínaním si prvého príchodu 
Pána Ježiša Krista a očakávaním Jeho druhého príchodu v sláve. Málokedy, 
a to hovorím za seba, si uvedomujem, aké nepohodlie a zápas znamenal pre 
Pána Ježiša Jeho príchod na túto zem. Kvôli záchrane a daru večnosti pre ľudí 
(evanjeliu) bol ochotný zniesť chudobu, trápenie a smrť. Jeho prvý Advent 
(adventus=príchod) bol spojený so značným nepohodlím a stratou. Boží 
prístup je v úplnom protiklade s ľudskou predstavou o úspechu alebo šťastí. 

Kdesi v kútiku srdca (veriaci aj neveriaci) veríme – máme takú 
humanistickú predstavu, že by sme nemali prežívať ťažkosti, ak sa k niečomu 
správnemu hlásime a chceme robiť druhým dobre. 
Ale aj ako veriaci, v kútiku srdca veríme, že teraz, keď sme veriaci v Neho, 
naša viera bude rásť bez zápasov alebo bez zomierania sebe samému. Že keď 
nasledujeme verne Pána, tak by sme nemali zažívať protivenstvá zvonku ani 
zvnútra. Pravdou je, že spojenie s Kristom a šírenie evanjelia prináša 
nepohodlie. Pavel apoštol to vie, trpí a sužuje sa kvôli evanjeliu, a v tej istej 
chvíli zažíva v svojom živote slávu evanjelia a moc Krista.  

Asi sa nedá zažiť sláva evanjelia a Krista bez zažívania ťažkostí, zlých 
okolností a zápasov. Jeho vášňou však zostalo evanjelium. Nevzdal sa 
a udržal si správnu perspektívu viery a pohľadu na Záchrancu. Jeho 
perspektíva viery dokonca priniesla posilnenie bratov jeho putami, priniesla 
obranu evanjelia a ešte väčšiu radosť zo zvestovania Krista (Fil 1,12-18). 

Kiež by takýto pohľad na Kristov advent (príchod) spôsobil v nás ešte 
väčšiu horlivosť za evanjelium. 
 

S láskou 
Dalibor Smolník, kazateľ zboru 

 

Oznamy 

2. 12. o 11:30 – Adventné stretnutie seniorov 
8. 12. o 8:00 – Stretnutie EA v Košiciach (ECAV)  
12. 12. o 9:00 – Pracovné stretnutie kazateľov a misijných pracovníkov oblasti v 

Prešove 
 

Blahoželáme seniorovi 
 

23. 12. Daniel Staroň st. 
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December 2018 
1. so  

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

 11:30 Adventné stretnutie seniorov    16:00 Príprava na krst 
3. po  

4. ut   15:00 Misia MŠ Muškátová  

5. st   15:00 Misia MŠ Jarná  

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

7. pi      18:00 Mládež 
8. so   

9. ne  9:30 Bohoslužby /R. Hanyus, D. Smolník/ 17:00 Na rodine záleží** 

10. po  

11. ut   15:00 Misia MŠ Muškátová  

12. st   15:00 Misia MŠ Jarná  

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

14. pi      18:00 Mládež 

15. so Generálka muzikálu Anjeli 

16. ne  9:30 Rodinná nedeľa /Požehnávanie T. Repaskej, D. S., M. Bačo, D. Michalec/ 
  16:00 Muzikál Anjeli 

17. po  

18. ut   15:00 Misia MŠ Muškátová 

19. st   15:00 Misia MŠ Jarná  

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

21. pi      18:00 Mládež 
22. so   16:00 Muzikál Anjeli 

23. ne  9:30 Bohoslužby /R. Hanyus, D. Smolník/ 
   Večerné zhromaždenie nebude! 

24. po   16:00 Detská slávnosť - Muzikál Anjeli /D. Michalec/ 

25. ut 10:00 Bohoslužby – Prvý sviatok vianočný /Spevokol, M. Bačo, D. Smolník/ 

26. st 10:00 Bohoslužby – Druhý sviatok vianočný /B. Bánová, D. Smolník/ 

27. št      Biblická hodina nebude! 

28. pi  

29. so  

30. ne  9:30 Bohoslužby /L. Dragošek, D. Smolník/   Večerné zhromaždenie nebude! 

31. po 19:00 Silvestrovské bohoslužby /Rôzne hudobné telesá, svedectvá, D. Smolník/ 

1. ut 10:00 Novoročné bohoslužby /R. Hanyus, D. Michalec/ 
 

 

** Na rodine záleží je obnovené vyučovanie pre všetkých, ktorí majú záujem sa 
dozvedieť viac o našej zborovej rodine, a aj tých, ktorí chcú urobiť záväzok stať sa 
členmi našej zborovej rodiny. 
 

Program v Prešove 
DEPO-NEDELE, v DEPE o 17:00 
2. 12. T.Valchář 
9. 12. M.Slavoš 
16. 12. Lapčákovci 
23. 12. Lapčákovci 
30. 12. Kacsmarczykovci 
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