
Kristovi spolupracovníci

Kristova cirkev má na zemi zachraňovať hynúcich 
hriešnikov. Má im zvestovať Božiu lásku a nakoniec ich 
pôsobením tejto lásky získať pre Krista. Prítomná pravda 
musí presvietiť aj tie najtmavšie kúty sveta a toto dielo sa 
môže začať už doma. Kristovi nasledovníci by nemali žiť 
sebecky, ale preniknutí Kristovým duchom, mali by s ním 
spolupracovať.

Božia múdrosť aj v pláne spasenia uplatňuje určitý 
zákon akcie a reakcie, podľa ktorého dielo dobročinnosti 
v každom smere sprevádza dvojnásobné požehnanie. Kto 
dáva chudobnému, obšťastňuje iných a sám býva hojne 
požehnaný. Cieľ spásy hriešnikov mohol Boh dosiahnuť aj 

bez ľudí; vedel však, že človek nebude šťastný, ak sa aktívne nezapojí do veľkého diela dobročinnosti spojeného 
s určitým sebazaprením. 

Aby sa človek nepripravil o požehnanie plynúce z dobročinnosti, náš Záchranca pripravil plán, v ktorom 
s ním počíta ako s Božím spolupracovníkom. V mnohých príležitostiach, v ktorých sa môže prejaviť jeho ľud-
ská láska, má človek najlepšie možnosti pestovať dobročinnosť, zvyknúť si pomáhať trpiacim a podporovať 
Božie dielo. Chudobných ľudí posiela Kristus ako svojich zástupcov. Hynúci svet vyžaduje od nás hmotné 
prostriedky a spoluúčasť pri napĺňaní potrieb týchto ubiedených, pričom je možnosť zoznámiť ľudí s prav-
dou, ktorú tak veľmi potrebujú. Keď sa s porozumením snažíme skutkami dobročinnosti odpovedať na tieto 
výzvy, potom sme pripodobnení tomu, ktorý pre nás schudobnel. Rozdávaním obšťastňujeme iných, čím 
získavame skutočný poklad.

(Z pokladu svedectiev s. 318, 319)
Stanislav Bielik, hospodár SZ CASD, vedúci oddelenia správcovstva, sociálnej služby a Tabity

oznamy

Milí bratia a milé sestry, 
srdečne ďakujem za Vašu službu Pánovi a príhovorné modlitby, ktoré nás ako vedenie SZ CASD sprevádzali 

počas uplynulého roka. V zmysle slov u Matúša 24,44: „Preto aj vy buďte hotoví, lebo v tú hodinu, v ktorú sa ne-
nazdáte, príde Syn človeka“, želám každému z Vás v roku 2018 pevnú istotu pripravenosti na stretnutie s naším 
Spasiteľom. Kiež narastie aj počet tých, ktorých sa Vám prostredníctvom Vašej sebaobetavej služby podarí na 
toto stretnutie pripraviť. 

Váš brat v Ježišovi Kristovi 
Bohumil Kern, predseda SZ CASD, vedúci kazateľského oddelenia a oddelenia náboženskej slobody
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SLUŽBA ŽIEN 

Najlepší Režisér
Milé sestry a bratia, opäť stojíme na rozhraní dvoch rokov. Rok 2017 sa už končí a začína sa rok 2018. 

Budúcnosť síce nepoznáme, ale keď sa pozrieme do minulosti, sme naplnení nádejou. Toľko sme toho už s na-
ším Pánom prežili, že všetky skúsenosti s Ním a Jeho predivné vedenie nám dávajú istotu, že je tým najlepším 
Režisérom vo vesmíre. Iba dovoliť, aby konal a nebrániť Mu v tom! Dať Mu kormidlo či volant do rúk! V našich 
osobných životoch, rodinách, zboroch, v celej cirkvi i spoločnosti... Doba, v ktorej žijeme, síce nie je jednoduchá, 
prináša mnohé príkoria, problémy či ťažkosti, o ktorých sa nám doteraz ani nesnívalo, no náš Boh nás slovami 
apoštola Pavla uisťuje: „Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli 
skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť.“ (1Kor 10,13) Chopme sa s dô-
verou tohto zasľúbenia a vykročme! Neexistuje situácia, ktorú by náš Pán nedokázal vyriešiť. Neexistuje dno, 
z ktorého by nás nedokázal zodvihnúť. Neexistuje nič, čo by Ho mohlo prekvapiť. On sám je tým východiskom, 
On sám je jediným riešením. Počítajme s Ním. Zvestujme, hlásajme a odovzdávajme túto správu každému tým, 
kým sme, ako žijeme a čo hovoríme.

Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD, vedúci oddelenia kresťanského domova a komunikácie

Dobroreč a nezabudni
„Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na nijaké z jeho dobrodení!“ (Ž 103,2) 
Záver roka býva pre nás príležitosťou obzrieť sa späť a tak trochu aj hodnotiť, čo sme prežili. Ako veriaci 

kresťania máme prednosť vidieť stopy Božieho konania v našom živote. Žalmista pripomína „dobroreč a ne-
zabudni“. Chcel by som vyjadriť Pánu Bohu vďačnosť za jeho mimoriadnu štedrosť a mnohé požehnania, kto-
rými nás v uplynulom roku obdaroval ako jednotlivcov, rodiny, ale aj spoločenstvo cirkvi. Poďakovanie patrí 
aj všetkým vám, sestry a bratia, ktorých srdca sa Pán Boh dotkol svojou láskou a vzbudil vo vás ochotu slúžiť 
a obetovať svoj čas, osobné úsilie i finančné dary. Vďaka vašej ochote mohla cirkev celý rok plniť svoje poslanie 
pri nesení evanjelia a službe blížnym. Prajem vám, aby vás aj v novom roku Pán Boh požehnával a chránil na 
každom kroku. Aby ste zakúsili radosť z toho, že môžeme byť spolupracovníkmi v Božom diele záchrany ľudí. 

Stanislav Bielik, hospodár SZ CASD, vedúci oddelenia správcovstva, sociálnej služby a Tabity 

Drahé priateľky, sestry,
naše poďakovanie patrí vám, ktoré ste prijali svoje miesto a boli požehnaním pre svoje 

rodiny, zbor, cirkev, spoločnosť... Prajeme vám, aby ste aj v nastávajúcom roku boli inšpirá-
ciou svojmu okoliu. Nech znechutenie neudusí vašu odvahu a neoberie vás o sebadôveru. 
Buďte odhodlané čeliť ťažkostiam v Jeho sile a Jeho láske. „Boh nám nedal ducha ne-
smelosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.“ (2 Tim 1,7)

Daniela Popovičová, za oddelenie služby žien pri SZ CASD

Poďakovanie za knižných evanjelistov 
Milé sestry a bratia, ďakujeme za Vašu doterajšiu podporu a modlitby. S vďačnosťou 

chceme vykročiť do služby aj v roku 2018. Zároveň Ťa pozývame, aby si sa aj Ty pridal ku ko-
lektívu KE. Môžeš ako KE Darca knihu darovať alebo požičať. Každý deň sú okolo nás príleži-
tosti, kedy môžeme urobiť knihou službu. Môžeme ňou človeka nielen povzbudiť a potešiť, 
ale aj nasmerovať k hlbšiemu poznaniu nášho Spasiteľa Ježiša Krista. „Púšťaj svoj chlieb po 
vode, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš.“ (Kazateľ 11,1)

Rastislav Špalek, vedúci oddelenia knižnej evanjelizácie SZ CASD
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Poďakovanie za oddelenie zdravia
Ďakujem všetkým, ktorí vložili svoje sily do Božích rúk v službe blížnym v oblasti zdra-

via. Vďaka Bohu nielen za nádej na večnosť s ním, ale že už dnes uzdravuje predovšetkým 
naše vzťahy i zranenia „duše“.  

V roku 2018 vám želám, aby náš milujúci Boh naplnil každú oblasť vášho života, aby 
ste s radosťou a nádejou mohli očakávať jeho príchod a mali silu využiť čas čakania služ-
bou lásky.    

Jaromír Novota, vedúci oddelenia zdravia SZ CASD

Poďakovanie zo Štúdia Nádej
Ani sme sa nenazdali a už je tu opäť koniec roka. Aký bol? 

Spomínam naň s veľkou vďačnosťou a radosťou, pretože som cítil 
Božie priznanie a pomoc. Som veľmi vďačný za Janku, Betty, 
Ruda, Jara, Dušana, Peťa, Simonku, Jakuba, Eriku a Mirku. Za 

ich ochotu, profesionalitu a výbornú atmosféru v tíme. Mám radosť z toho, že sme nadviazali spoluprácu 
s novými umelcami. Chcem poďakovať knižným evanjelistom, traktátnikom, bratom, sestrám 
a priateľom za to, že ochotne šírili „nádej“. Cítim veľmi intenzívne, ako Boh aj tento rok držal otvorené 
dvere v RTVS, TV Lux, Life TV a v Televízii Noe pre naše programy. Moja vďačnosť patrí aj vedeniu našej 
cirkvi a všetkým vám za finančnú a morálnu podporu.

Bronislav Soós, riaditeľ Štúdia Nádej

Milí priatelia,
ďakujeme za Vašu podporu! Rok 2017 už nezmeníme, netrápte 

sa. Do roku 2018 Vám za celý tím ADRA prajem úspech. Úspešný vzťah 
s Bohom, úspech v manželstve, pri výchove detí a v práci. Úspech, kto-
rého opakom je nečinnosť, pasivita a ktorého podstatnou súčasťou je 
neúspech. Slovami Winstona Churchilla: „Úspech, ktorý znamená ísť 
od jedného zlyhania k druhému bez straty entuziazmu.“ Biblický text: 
1Sam 16 – 1Kr 2, životopis Dávida 

Daniel Kaba, riaditeľ ADRA Slovensko

Poďakovanie z Vydavateľstva Advent-Orion, Vrútky
Nie nám, Hospodin, nie nám, ale tvojmu menu patrí česť pre tvoje milosrden-

stvo a pre tvoju vernosť! (Žalm 115,1)
Naša vďaka patrí v prvom rade Pánu Bohu za jeho požehnanie pri vydávaní 

a rozširovaní publikácií z nášho vydavateľstva. Ďakujeme každému z Vás za záujem 
o knihy a modlitebnú podporu. Sme veľmi vďační traktátnikom za ich nezištnú 

sprostredkovateľskú službu v zboroch a obetavú dennodennú prácu knižných evanjelistov. Prosíme Vás o mod-
litby za vydavateľskú činnosť a prajeme veľa Božieho požehnania v roku 2018.

Ján Muntág, riaditeľ Vydavateľstva Advent-Orion



– 4 –

Milé sestry a bratia, Božia rodina! 
Udalosti okolo nás každým dňom jasnejšie potvrdzujú slová Pána Ježiša Krista, ktoré 

poznáme ako „znamenia konca“. Uvedomujeme si, že sa napĺňajú nielen v spoločnosti, 
v prírode a vo svete, ale rovnako aj v medziľudských vzťahoch a v cirkvi. 

Ježiš Kristus nás upozornil, že „povstanú aj mnohí falošní proroci a zvedú mnohých. A pre-
tože bude rozmnožená neprávosť, ochladne láska mnohých; ...vystúpia falošní mesiáši a falošní 

proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli — ak je to možné — aj vyvolených...“ (Mat 24,11-12.24) 
Už apoštol Pavol musel v cirkvi zápasiť s ľuďmi, ktorí zamestnávali zbory nezdravým učením, čo rozde-

ľovalo cirkev. „Ak niekto inak učí a nepristupuje k zdravým slovám, slovám nášho Pána Ježiša Krista, a k učeniu 
zodpovedajúcemu pobožnosti, je nadutý a nerozumie ničomu, ale chorobneje na škriepky a hádky o slová, z čoho 
povstáva závisť, zvada, rúhania, zlé upodozrievania, neprestajné hašterenia na mysli porušených ľudí a pozbave-
ných pravdy, ktorí sa domnievajú, že pobožnosť je telesný zisk. Od takých sa vzdiaľ.“ (1Tim 6,3-5) 

V poslednom období sledujeme, že niektoré falošné a nebiblické učenia prenikajú aj do našich zborov na 
Slovensku a šíria sa medzi členmi i priateľmi nášho spoločenstva. Moderné komunikačné prostriedky a internet 
otvárajú doteraz nepoznané možnosti slobodného šírenia evanjelia, ale aj rôznych nebiblických učení, konšpi-
račných teórií, ohovárania a bludov. Žiaľ, skúsenosti potvrdzujú, že takáto sloboda prejavu v kombinácii s ne-
zodpovednosťou niektorých jednotlivcov (a prevádzkovateľov niektorých súkromných webových portálov) nielen 
poškodzuje dobré meno cirkvi, ale je vážnou prekážkou v búraní predsudkov pri šírení evanjelia. Ako Výbor 
Slovenského združenia sme tým znepokojení a uvedomujeme si, že to vyvoláva nezmyselné diskusie, zbytočné 
napätie a nejednotu cirkvi. A čo je ešte závažnejšie – odvádza to zbory i jednotlivcov od plnenia nášho prvora-
dého poslania – zvestovať „večné evanjelium“.

Preto sme sa v plnej vážnosti a uvedomení si zodpovednosti, ktorou nás poverila cirkev, rozhodli upozorniť 
zbory na niektoré nebiblické názory, s ktorými sa stretávame v našich zboroch, a tiež na nebezpečenstvo ich šírenia.

Ako Cirkev adventistov siedmeho dňa odmietame ako nebiblické akékoľvek snahy predpovedať termín 
Kristovho druhého príchodu a odvodzovať ho na základe znamení či starozmluvných židovských sviatkov. 
Nestotožňujeme sa s názormi, že v posledných dňoch by mala istá „elitná skupina veriacich“ poznať či skúmať 
termín Kristovho príchodu. Berieme vážne Ježišove slová „Ale o tom dni a o tej hodine nevie nikto, ani nebeskí an-
jeli ani Syn, iba sám môj Otec“ (Mat 24,36). Pokusy stanoviť dátum alebo čas Pánovho príchodu boli aj v prvopo-
čiatkoch adventného hnutia. Sestra E. G. Whiteová sa k tejto otázke vyjadrila aj počas kázania v meste Lansing 
v Michigane 5. septembra 1891: „Opätovne som dostala výstrahu, aby sme nestanovovali žiadne časové obdobia. 
Boží ľud už nikdy nedostane Božie posolstvo založené na časových údajoch. Nemáme sa dozvedieť presný čas vy-
liatia Ducha Svätého ani čas príchodu Ježiša Krista.“ (R&Herald 22. 3. 1892)Svoje varovanie zdôraznila aj v knihe 
Túžba vekov: „Niektorí ľudia tvrdia, že poznajú deň a hodinu Pánovho príchodu. Veľmi horlivo mapujú budúcnosť. 
Pán ich však pred podobným počínaním varoval. Presný čas príchodu Božieho Syna je Božím tajomstvom.“ (EGW, 
DA 632) Ako adventisti siedmeho dňa sme presvedčení, že poslaním cirkvi je pripraviť ľudí na stretnutie s naším 
Pánom a šíriť trojanjelské posolstvo, nie tvoriť a rozširovať špekulácie o termíne druhého príchodu Ježiša Krista. 

Ako Cirkev adventistov siedmeho dňa nezastávame názor, že veriaci by sa mali na vyjadrenie posvätenia 
zrieknuť sexuality v manželstve, alebo dokonca manželstva. Takéto učenie je nebiblické a namiesto vyššej úrov-
ne posvätenia vedie skôr k hriechu a spôsobuje krízy v rodinách. (1Kor 7,3-5)

Ako Cirkev adventistov siedmeho dňa považujeme za nezmyselné diskusie o správnej výslovnosti Božieho 
mena a jeho používaní, či o správnosti prekladov Biblie a podobne. Písmo Sväté nemáme kritizovať, ale ho štu-
dovať a podľa neho žiť.
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V poslednom období sledujeme útoky nepriateľa na jednotu cirkvi prostredníctvom rôznych odštiepenec-
kých skupín a nelojálnych hnutí na Slovensku i v zahraničí, ktoré pod zámienkou „hlbšieho poznania“, alebo 
„nekompromisnej zásadovosti“ šíria kritiku, vyvolávajú nedôveru a spochybňujú základné vieroučné body 
i prax cirkvi. Sme zarmútení z toho, že pre niektorých našich členov je lákavejšie spolupracovať s nimi než 
s vlastným kazateľom a zapojiť sa do misie a služby vlastného zboru. 

Cirkev rešpektuje právo každého člena mať svoj vlastný názor a vyjadriť ho. Pokiaľ však niekto v Písme 
objaví „nové svetlo“, považujeme za čestné a biblické najprv svoj názor predstaviť cirkvi a radiť sa, či je skutočne 
biblicky a teologicky obhájiteľný skôr, než ho začne ďalej šíriť alebo zavádzať novoty do praxe cirkvi. 

Vyzývame všetky zbory a členov, aby každý názor a učenie dôsledne skúmali na základe Písma Svätého 
podľa príkladu veriacich v Berei (Sk 17,11) a nešírili učenia, s ktorými sa cirkev nestotožňuje. Ako cirkev sme 
zodpovední za to, aby z našich kazateľníc zaznievalo čisté evanjelium, nie špekulácie, konšpiračné teórie či súk-
romné názory jednotlivcov. Preto žiadame, aby sa dôsledne rešpektovalo pravidlo cirkvi o tom, že z kazateľnice 
môže prinášať posolstvo len ten, kto má oficiálne poverenie kazateľa, alebo člen zboru, ktorému zbor udelil 
poverenie laického kazateľa viazané na jeho miestny zbor. 

„Satan nebol nikdy v minulosti rozhodný tak ako dnes, aby spravil Božiu pravdu neúčinnou tým, že 
v Božom ľude spôsobuje roztrpčenie a nesvornosť. Stále sa usiluje rozmnožiť v Božom ľude nedôveru, odcu-
dzenie a zlobu.“ (5T:236)

Modlíme sa za vás a prosíme slovami apoštola Petra: „Kristus, Pán, nech je svätý vo vašich srdciach. Buďte 
vždy pripravení dať odpoveď každému, kto vás žiada o zdôvodnenie nádeje, ktorá je vo vás, ale robte to v tichosti, 
s bázňou a dobrým svedomím...“ (1Pt 3,15-16) 

Výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Adventistická služba nepočujúcim 
Najviac rozvinutou súčasťou Adventistickej služby ľuďom so špeciálnymi potre-

bami je služba nepočujúcim. Podľa štatistických údajov je osôb so závažným postih-
nutím sluchu v Česku a na Slovensku dohromady takmer pol milióna, celosvetovo sa 
počet úplne nepočujúcich ľudí odhaduje až na 300 miliónov. Tí, ktorí nepočujú od 
narodenia, väčšinou neovládajú dobre (a často vôbec) bežnú reč a komunikujú zna-
kovým jazykom, ktorý je úplne odlišný od reči väčšinovej spoločnosti. Znakový jazyk 

nie je medzinárodný, na svete existuje takmer 400 rôznych (národných) znakových jazykov. Na dorozumievanie 
sa s počujúcimi potrebujú nepočujúci obvykle tlmočníka. Pre veľkú väčšinu užívateľov znakového jazyka je tiež 
úplne nedostupná Biblia (preklad Biblie totiž existuje len v niekoľkých znakových jazykoch, alebo skôr len nie-
ktorých jej častí). Až počas niekoľkých posledných rokov sa objavujú projekty zamerané na preklad biblického 
textu aj do českého a slovenského znakového jazyka (práve v týchto dňoch bola sprístupnená prvá časť video-
prekladu niektorých biblických príbehov pre slovenských nepočujúcich – viacej na www.nepocujuci.biblia.sk). 
Aj naša cirkev chce osloviť nepočujúcich ľudí a snažíme sa preto teraz získať a kvalitne pripraviť tlmočníkov 
znakového jazyka tiež z našich radov (zaistenie externých tlmočníkov je totiž náročné, veľmi nákladné a tiež 
problematické z dôvodu ich neznalosti náboženských pojmov a súvislostí). Vážni záujemcovia, ktorí by byli 
ochotní zapojiť sa do tejto služby (nielen ako tlmočníci, ale akýmkoľvek spôsobom, sa môžu obrátiť na kontakty 
uvedené na webe http://bezbarier.casd.cz. Stránky celosvetovej Adventistickej služby nepočujúcim sú dostup-
né na http://www.adventistdeaf.org.

Josef Slowík, koordinátor Adventistickej služby ľuďom so špeciálnymi potrebami v ČSÚ CASD
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POŠLITE BALÍK POMOCI NA SLOVENSKO ALEBO DO KENE

Radi dostávate darčeky? Ešte väčšiu radosť môžete zažiť, keď niekomu, kto to veľmi potrebuje, pošlete 
balík pomoci. Pomoc z lásky je totiž najlepším darčekom na svete. A poslať ho tým, ktorí ho najviac potrebujú, 
je teraz veľmi jednoduché. Zistite viac o balíkoch pomoci na www.adra.sk. 

Ďakujeme, že pomáhate s nami. Má to zmysel. 

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU
„Ľudskosť je rozmer 

srdca. Presahuje priestor 
a čas. Je šťastím a zázrač-
ným darom, že stretávame 
ľudí ochotných pomôcť.“ 

Krásny benefičný kon-
cert v Košiciach v podaní 
českej kresťanskej skupiny 
S.R.O. z Frýdlantu priniesol 
v novembri pre DC ADRA 
Košice výťažok vo výške 
395,16 eura. Použitý bude 
na pomoc ľuďom v núdzi 
na východnom Slovensku.

Vyzbierané školské po-
treby a oblečenie už robia radosť svojim novým majiteľom – ďakujeme vám za pomoc. 

Takisto ďakujeme, že ste sa s nami zapojili do prvého Giving Tuesday – celosvetového sviatku štedrosti 
a dávania na Slovensku, ktorý sa konal 28. novembra. 
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A sme radi, že aj naša pilotná disku-
sia na tému HOVORME O NÁSILÍ NAHLAS 
v Bratislave mala výborný ohlas. Ďakujeme, 
že nám pomáhate šíriť tieto dôležité infor-
mácie medzi ľudí. 

VYSLALI SME DO SVETA ĎALŠIE 
DOBROVOĽNÍČKY

Barborka (vľavo) už pomáha na 
Filipínach, Veronika (vpravo) odišla pred pár 
dňami podať pomocnú ruku do Albánska, 
odkiaľ sa práve vrátila naša Janka. Sme radi, 

že vďaka SlovakAid môžeme do rozvojo-
vých krajín posielať mladých ľudí, ktorí sú 
ochotní stráviť 6 až 12 mesiacov v krajine, 
ktorá potrebuje pomoc. Zároveň je to skvelá 
príležitosť aj pre nich, aby nadobudli nové 
zručnosti, zlepšili sa v cudzích jazykoch či 
spoznali nových ľudí a novú krajinu. Janka, 
ďakujeme. Barborka, Veronika, myslíme na 
vás, držte sa! 

Som nová detská knižka od sestry Janky Nielsenovej z CASD Košice a volám sa „Zdravie na tanieri-
ku“. Mojím poslaním je prinášať radosť a úžitok mnohým ľuďom, deťom i rodičom – tým, ktorí chcú byť zdraví. 
Rozprávam básničky o zdraví, o ovocí, zeleninke, orieškoch, semienkach, strukovinách a obilí, ktoré sprevádza 68 
ilustrácií. Mám 76 strán a veľkosť A5. Dúfam, že úžitok zo mňa prevýši vysoké náklady na vytlačenie, ktoré môžete 

pomôcť zvládnuť aj vy či už dobrovoľ-
ným príspevkom, alebo kúpou tejto 
knižky pre seba alebo na obdarovanie 
iných. Stále sú tu pre vás aj ostatné 
knihy: „Čo vidím srdcom“, „Pozvanie do 
večnosti“, „Hranice nekonečnej lásky“ 
a detská knižka „Srdiečkové básničky“. 
Pozrieť si ich vzhľad a ukážky môžete 
na webovej stránke: http://knihy-
prezivot.weblahko.sk/ Informácie 
a objednávky aj cez e-mail: janka.
nielsen@gmail.com alebo mobil: 
0904 827 385. Ďakujem. 



Plán návštev zborov

dôležité akcie v januári 2018

Ďalšie informácie zo SZ CASD môžete získať na adrese: Cirkev adventistov s. d.
Slovenské združenie, Cablkova 3, 821 04 Bratislava

e-mail: casd@casd.sk tel: 02/4341 5502 FB: https://www.facebook.com/szcasd www.casd.sk

Upozorňujeme, že v pláne návštev môžu priebežne nastať zmeny. Aktuálnu informáciu 
vo svojom regióne si, prosím, vždy overte u svojho zborového kazateľa. 

10. – 20. Desať dní modlitieb

19. – 21. Výzvy lásky Račkova Dolina

22. – 24. Celoslovenské študijné kazateľské stretnutie Račkova Dolina

26. – 28. Snem KPP Račkova Dolina

27. Oblastné stretnutie oddelenia Zdravia Piešťany

28. Vzdelávanie laických kazateľov Banská Bystrica 2

január 6. 13. 20. 27.

Pavlík M.    Liptovský Hrádok

Čík P.     

Škrla M.     

kern B. R Kežmarok Levice Banská Štiavnica

Márföldi d. Levice Košice 1 Račkova Dolina-VL Topoľčany

Bielik S. D Púchov Žilina Liptovský Mikuláš

kolesár F. D Praha Betany Livin 1 Snem KPP

Plachý J.    Snem KPP

Špalek r.     

novota J.    Piešťany

Soós B.   prenos BA1 Banská Bystrica 2


