
OsObný žalm vďačnOsti č. 2016
Dobroreč, moja duša, Hospodinovi, 

a nezabudni niktorého zo všetkých jeho 
dobrodení... (Ž 103,2)  

Na prelome rokov sa obyčajne stre-
távame ako rodiny, aby sme spomínali, 
vzájomne sa potešili, jednoducho, boli 
spolu. Snažíme sa aspoň na chvíľu oslo-
bodiť z kolotoča každodenných starostí 
i pracovných povinností a trochu sa po-
ohliadnuť. Čo všetko sme počas uply-

nulého roka prežili? Koľko radostných chvíľ a koľko starostí? Za čo všetko by sme chceli 
poďakovať Pánu Bohu?

Duch vďačnosti je duchom neba. To vedel aj žalmista, keď napísal Žalm 103. Ústredným 
pojmom tohto žalmu je slovo „dobroreč“. Dávid si spomína na všetko to, čo s Pánom Bohom 
prežil, a jeho srdce i ústa sú plné vďačnosti. Ak si žalm prečítate celý, zistíte, že mnohé 
Dávidove dôvody na vďačnosť by sme mohli aj dnes prijať za svoje. 

Zamyslite sa na chvíľu, čo by ste uviedli vo svojom osobnom žalme? A čo tak sadnúť 
si k stolu, vziať pero, papier a naozaj napísať niekoľko viet ako svoje poďakovanie – svoj 
osobný Žalm 2016. Že načo by to bolo dobré? V prvom rade kvôli sebe – aby sme nezabudli. 
A potom aj kvôli ostatným. Svoj žalm prineste na najbližšiu bohoslužbu a predneste ho pred 
celým zhromaždením ako obeť vďačnosti nášmu Nebeskému Otcovi. Zdá sa vám to nezvy-
čajné? Ale veď presne takto uctievali ľudia Hospodina v starozmluvných dobách. V žalmoch 
pomerne často čítame: 

Budem ťa zvelebovať vo veľkom zhromaždení, chváliť ťa budem pred početným ľudom. 
(Ž 35,18) 

Haleluja! Ďakujem Hospodinovi z celého srdca v kruhu úprimných, v zhromaždení.  
(Ž 111,1) 

Prajem Vám, aby sme sa v novom roku 2017 naučili viac dobrorečiť a ďakovať, než sa 
sťažovať a žalovať. Ako sa to dá? Návod je jednoduchý. Dávid nám radí spojiť „dobroreč“ 
a „nezabudni“. 

Stanislav Bielik, hospodár SZ CASD
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Oznamy

Zapojme sa všetci
Čoskoro bude aj rok 2016 už len minulosťou. Nemôžeme však zrekapitulovať jeho 

priebeh inak než na báze vďačnosti voči nášmu milujúcemu Nebeskému Otcovi. Čas 
neúprosne letí, čo je pre nás aktuána výzva aj pre rok 2017 na zodpovedné plánovanie 
a usilovnú prácu v Božom diele. Už v máji 2017 sa prenesieme do druhej polovice kon-
ferenčného obdobia. Ako kazatelia, zbory i členovia cirkvi sa budeme zamýšľať nad tým, 
ako sme konkrétne pokročili v napĺňaní vízie našej cirkvi, ako ju odporučila, schválila 
a prijala konferencia v roku 2015 v znení: „aby sa každý člen zboru, podľa vlastného 
obdarovania a záujmu, stal súčasťou skupinky, zameranej na napĺňanie potrieb 
ľudí okolo nás“. Nasledujúci rok 2017 bude z milosti Božej darovaný časový priestor 
na to, aby sme menili túto prijatú víziu na každodennú realitu praktického biblického 
kresťanstva a stali sa: 
• cirkvou, v ktorej medziľudské vzťahy zmeníme z jej najslabšieho článku na ten najsilnejší 

v láske, 
• cirkvou, v ktorej bude každý člen naozajstným, živým „listom Kristovým, napísaným pre 

tento svet“,
• cirkvou, ktorá nebude zameraná sama na seba, 
• cirkvou, ktorá bude praktickým záchranárskym tímom lásky pod vedením Božieho Ducha 

až do príchodu Božieho Syna...,
• cirkvou, v ktorej bude každý Ježišov nasledovník považovať za prednosť vyhlásiť o svo-

jom živote to, čo V. E. Frankl: „Našiel som význam svojho života tým, že som pomáhal 
druhým nájsť význam pre ich život“. S výhľadom do roku 2017 spolu s ap. Pavlom 
v Liste Filipanom 1,9-11 aj ja na svojich modlitbách: „Prosím Boha, aby ste aj vy boli 
prežiarení jeho láskou, poznaním a vnímavosťou, aby ste vždy správne rozlišovali 
dobré od zlého a nepoškvrnili sa ničím zlým až do Ježišovho príchodu. Nech každý 
váš čin svedčí o Kristovej moci vo vás a tak oslavuje Boha.“ 

Bohumil Kern, predseda SZ CASD,  
vedúci kazateľského oddelenia a oddelenia náboženskej slobody

Pozvime Ježiša
Milí súrodenci v Ježišovi Kristovi, na dvere nám klope rok 2017. Nevieme, čo nám pri-

nesie, ale ako kresťania máme jednu prednosť. Poznáme Autora času, života, spoločen-
stva, manželstva a rodiny. Veľa sa hovorí o tom, ako sa medziľudské vzťahy pokazili a kazia. 
Myslím si, že práve skúsenostné poznanie Pána Ježiša Krista je kľúčom k náprave. Pozvime 
Ho. Pozvime Ho do svojich sŕdc, do svojich manželstiev, do svojich rodín, do svojich zborov, 
do svojej cirkvi, do celej spoločnosti. Bez Neho to nepôjde. Vo všetkom, čo budeme robiť, 
počítajme s Bohom. Počítajme s Autorom. Počítajme s Jeho pomocou a nevylúčme Ho zo 
svojich životov. On čaká na pozvanie. Nevnucuje sa. Je na nás, ako Mu odpovieme, je na 
nás, či Mu dáme priestor. Toto je evanjelium, ktoré by sme mali odovzdávať ďalej. Každému, 
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vždy a všade. „Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, 
vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.“  (Zj 3,20)

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

Božie požehnania a dary
Milé sestry a bratia. Chcem vyjadriť Pánu Bohu vďačnosť za to, ako nám v uplynulom roku 

žehnal a napĺňal naše každodenné potreby. Vôbec to nie je samozrejmosť, ak máme prácu, 
strechu nad hlavou, stabilný príjem, zdravie, rodinu, zborové spoločenstvo... To všetko sú 
Božie dary, ktoré nás Pán Boh poveril zodpovedne spravovať. 

Ako spoločenstvo cirkvi sme aj v minulom roku prežili skúsenosť mimoriadneho Božieho 
požehnania vďaka tomu, že ste ako verní správcovia podporovali službu našej cirkvi svojimi 
desiatkami a darmi. Nech je za to Pán Boh oslávený. 

Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým obetavým darcom, ale aj hospodárom 
a administrátorom zborov, s ktorými sme mohli spolupracovať pri rozdeľovaní a využívaní 
darov v diele služby. Nech vás aj v novom roku Pán Boh bohato požehná.

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

Poďakovanie za oddelenie zdravia
Ďakujem všetkým Vám, ktorí ste sa aj v tomto roku zapojili do služby v ob-

lasti zdravia, že ste venovali svoj čas a námahu pre požehnanie iných, ktorí 
mohli aj vo Vašom živote vidieť lásku a záujem Boha. Jemu patrí najväčšia 
vďaka za život a dar zdravia, a hlavne za to, že aj keď na tomto svete sa nám trápenie a cho-
roby celkom nevyhýbajú, raz budeme môcť žiť vo vzťahu s Ním i inými ľuďmi naplno bez 
strachu, že by tento vzťah mohlo niečo narušiť.

Želám Vám, aby ste túto nádej mohli neustále prežívať vo svojom srdci a aby ona bola 
silou pri prekonávaní prekážok vo vašom živote aj silou v službe lásky voči iným.

Jaromír Novota, vedúci oddelenia zdravia SZ CASD

Poďakovanie za knižných evanjelistov
„Ale ja budem zvestovať skutky Pánove na veky; spievať budem Bohu 

Jakobovmu žalmy.“ (Žalm 75,10) Chceme aj v novom roku – tak ako doteraz 
– vychádzať medzi ľudí. Ďakujeme za Vašu doterajšiu podporu a modlitby.

Rastislav Špalek, vedúci oddelenia knižnej evanjelizácie

Poďakovanie učiteľom detí
Milý učiteľ, milá učiteľka detí v Detskej sobotnej škole. Ďakujeme 

Ti za službu deťom v tomto roku. Veríme, že čas strávený s deťmi 
bol obohatením nielen pre nich, ale aj pre Teba. Uvedomujeme si, 
že táto služba vyžaduje mnoho času dôkladnej prípravy, trpezlivosti, vynaliezavosti a lásky 
k deťom. O to viac sme za Teba vďační nášmu Bohu. Nech Ti je práca s deťmi požehnaním 
a náš dobrý Boh pomocou, inšpiráciou a studňou energie aj v roku 2017.

Za oddelenie detskej sobotnej školy Jozef Plachý a Lýdia Grešová
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Poďakovanie za oddelenie služby žien
Ďakujem ženám, ktoré dali kus svojho srdca a prispeli k rozvoju oddelenia 

Služby žien na Slovensku. Som vďačná za ich nápady, kreativitu, porozume-
nie, modlitebnú podporu, tiež za pomoc v organizovaní konferencií žien a za 
pomoc a realizáciu zakladania skupiniek žien v zboroch.

Chcem vyjadriť vďačnosť všetkým ženám (nielen z našej cirkvi) za to, že napriek mnohým 
povinnostiam, ktoré majú doma a v práci, sa vo svojom voľnom čase venujú službe a pomoci 
druhým a vždy si dokážu nájsť čas na stretávanie sa s ďalšími ženami, ktorým rôznym spô-
sobom pomáhajú, povzbudzujú ich, vedú, motivujú, pozývajú na skupinky žien a na ďalšie 
aktivity usporadúvané inými oddeleniami cirkvi.

Ďakujem vám, milé a vzácne ženy, že vnášate teplo a lásku nielen do svojich rodín, 
ale aj do našej cirkvi, ktorá sa aj vďaka vám stáva ešte citlivejšou, láskavejšou, jemnejšou 
a radostnejšou. 

Nech Vás v novom roku 2017 sprevádzajú krásne slová z listov Vášho Kráľa (Listy od 
Tvojho Kráľa, Milovanej princeznej – Sheri Rose Shepherd): 

„Princezná moja... Bohato Ťa odmením
Ja Ťa vidím aj vtedy, keď Ťa nevidí nikto iný. I keď sa nikto nepozerá, ja vidím, ako napĺ-

ňaš potreby druhých. Aj keď nie si v žiari reflektorov, viem o tom, keď druhým štedro dávaš. 
Možno sa Tvoje meno nikdy neocitne na pamätnej tabuli, aby si ho tento svet všimol, ale 
ja Ťa vidím, moja verná. Viem, že potrebuješ ocenenie toho, kým si a čo všetko robíš. Ale 
nevzdávaj sa.

Ja Ti dám odmenu, aká sa nedá kúpiť v obchode alebo vtesnať do chvály druhých ľudí. 
Neviem sa dočkať toho, keď budeme v nebi oslavovať všetky Tvoje skutky, ktorými si šírila moje 
kráľovstvo. Mám takú radosť z Tvojej odhodlanosti a dobrých činov. Kým nastane ten veľký deň, 
keď pred celým svetom povýšim Teba a Tvoje dobré skutky, chcem Ti dať ochutnať z týchto po-
žehnaní tu na zemi. Ďakujem za Tvoju vernosť, Princezná moja. To najlepšie Ťa ešte len čaká.

Hľa, prídem čoskoro a moja odplata príde so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho 
skutkov. (Zjavenie 22, 12) S láskou. Tvoj Kráľ, ktorý Ťa odmení.

Za oddelenie žien Ivana Márföldiová

Poďakovanie zo Štúdia Nádej
S trochou nostalgie sme pred niekoľkými dňami ukončili rok 

2016. Rozlúčili sme sa totiž so Štúdiom Nádej, neziskovou orga-
nizáciou. Nebojte sa, Štúdio Nádej, s.r.o., pokračuje ďalej a verím, že až do blízkeho príchodu 
Ježiša Krista :) Aj keď sme sa vďaka tejto zmene trochu zapotili, cítili sme Božie priznanie 
a pomoc a postupne sme pochopili, že táto zmena bola potrebná. Som veľmi vďačný svojim 
novým aj starým kolegom a tiež administrátorom cirkvi za ich podporu, ochotu, profesionalitu 
a výbornú atmosféru v tíme nielen pri zvládnutí tejto zmeny, ale aj počas celého roka. Moja 
vďačnosť patrí aj všetkým vám, ktorí ochotne šírite „nádej“ prostredníctvom našich produktov 
alebo nás akýmkoľvek spôsobom podporujete.

S veľkou radosťou a nádejou vzhliadam do nového roku 2017, pretože Boh nám 
daroval nové vízie, a verím, že nám dá aj silu ich naplniť.

Bronislav Soós, riaditeľ Štúdia Nádej
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Poďakovanie za ADRU
Milí priatelia, sestry a bratia, končí sa rok 2016 a začína sa 

rok 2017. To je fakt, ktorý nijako neovplyvníme. A našli by sme 
veľa ďalších zvykov, udalostí, faktov, vzťahov, schopností, ktoré v našom živote nezmeníme.

Naozaj? Vieme vo svojom živote niečo zmeniť? Vieme zmeniť to podstatné? 
Od čoho závisí, koľko kopcov zvládneme zdolať, koľko riek prebrodiť, koľkými lesmi sa 

predrať a koľko plotov preliezť? Kde sú naše limity? 
Prístup k životu alebo životný postoj môže byť dôležitejší ako fakty. Dokonca významnejší 

ako minulosť, vzdelanie, peniaze, okolnosti. Prístup k životu presahuje víťazstvá a prehry. 
Je viac ako to, čo si myslia, hovoria a robia iní ľudia. Životný postoj preváži nad vzhľadom, 
talentom alebo schopnosťami.

Niekto múdry raz povedal, že život sa skladá z desiatich percent z toho, čo sa nám stane 
a z deväťdesiatich z toho, ako na to zareagujeme.

Verím, že Boh nám dal od samého počiatku ľudstva (Genezis 1-2) úžasnú vnútornú 
schopnosť iniciatívy, aktivity a tvorivosti, ktorá nás priťahuje k zmyslu života.

Nie vždy sa nám to darí, ale v ADRE sa usilujeme zväčšovať aktívnu oblasť života ľudí 
v núdzi smerom k deväťdesiatim percentám.

V mene celého tímu v ADRE chcem poďakovať:
• Bohu, že nás úžasne požehnáva a predivne chráni;
• vám za váš záujem, modlitby a podporu;
• ľuďom v núdzi za to, že sa od nich môžeme vela učiť;
• a rodinám a blízkym pracovníkov ADRY za to, že pri nich stoja.

Daniel Kaba, riaditeľ ADRA Slovensko

Poďakovanie za Vydavateľstvo Advent-Orion
Milí čitatelia, bratia a sestry,
ďakujeme Vám za to, že nás podporujete svojimi modlitbami a zaujímate 

sa o knihy, ktoré vydávame. Veríme, že sú a aj budú povzbudením a poradcom vo Vašich 
životoch. Prajeme Vám aj v roku 2017 veľa Božieho požehnania a pekné chvíle pri čítaní 
našich publikácií.

Ján Muntág, riaditeľ Vydavateľstva Advent-Orion

Pripravili sme pre deti a učiteľov DSŠ:
Môj denníček je šikovný diár pre školákov. Deti si v ňom môžu 

zapisovať obľúbené verše, sledovať svoje športové pokroky, zazna-
menať si svoje záľuby, úlohy v škole, doma aj v zbore. Biblickí Pátrači 
si v ňom môžu zaznamenávať preštudované knihy. V denníčku je 
priestor na záznamy hospodárenia s vreckovým, modlitebné zápisky 
aj adresár kamarátov. 

Formát: slovník A5
Cena: 0,50 €



– 8 –

Samolepky sú určené na prácu v Detských sobotných škôlkach 
ako doplňujúci materiál k učebniciam GraceLink. Učitelia ich môžu 
dávať deťom po prebratí lekcie.

Učebnice Zrnká: ku každej lekcii je 5 rôznych samolepiek, na jed-
nom liste je 15 samolepiek – sada k 1 učebnici. Teda ku všetkým 8 
dielom učebnice Zrnká je 8 listov samolepiek.

Učebnice Krôčiky: ku každej lekcii je 1 samolepka (k niektorým sú 
2), spolu 15 samolepiek na jednom liste – sada k 1 učebnici. Teda ku 
všetkým 8 dielom učebnice Krôčiky je 8 listov samolepiek.

Formát: listy A4
Cena: 0,50 € za list

Oba materiály objednávajte u svojho traktátnika z vydavateľstva Advent-Orion.

Radi sme s vami strávili Sobotu s ADROU 
Sobotu 26. novembra sme v našich zboroch po celom Slovensku strávili pri spoločnej 

téme Srdce pre druhých. Pripomenuli sme si, prečo je dobré pomáhať druhým, oboznámili 
sme sa s novinkami ADRY a s tým, ako sa môžeme do pomáhania zapojiť aj my. Počas so-
boty bolo možné prispieť na pomoc 41 sirotám v Marachi, ktoré pre nás na video naspievali 
niekoľko pesničiek. Deti v zboroch im za to vyrobili veľké srdcia, ktoré začiatkom roka doru-
číme deťom do sirotinca a za vyzbieranú sumu (po ukončení zbierky vás budeme o jej výške 
informovať) im zlepšíme podmienky na život. Ďakujeme, že pomáhate s nami!
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Sobotný koncert  
v Bratislave

Večer počas Soboty s ADROU sa 
v zbore na Cablkovej ulici v Bratislave 
uskutočnil koncert v podaní Petry a Mar-
tina Pollákovcov. Ďakujeme za krásny ve-
čer oslavných piesní, ktoré pohladili našu 
dušu a upriamili našu myseľ na nášho 
Pána.

V Račkovej doline sa stretli ADRA Ambasádori
ADRA Slovensko má prvých desať ADRA Ambasádorov. Ide o dobrovoľníkov z rôznych 

zborov na Slovensku, ktorí prijali naše pozvanie a ochotne nám venovali svoj čas počas 
novembrového víkendu. Spoločne sme sa rozprávali o zaujímavých témach. O tom, ako po-
máhať ľuďom na Slovensku či prečo pomáhame sýrskym rodinám na úteku. Sme radi, že títo 
ľudia sú ochotní pomáhať, a veríme, že sa čoskoro uvidíme znova. Chceš sa aj ty stať ADRA 
Ambasádorom? Napíš nám na slovensko@adra.sk. 

Online zbierka pre 41 sirôt v Marachi pokračuje
Ak ste sa z nejakého dôvodu 

nestihli zapojiť do zbierky pre 
deti, ktoré potrebujú jedlo, škol-
ské potreby a viac postelí, ešte 
stále tak môžete urobiť na našej 
webovej stránke adra.sk.

Kazateľ Mohammed Sande 
Makongolo a jeho žena Angeli-
ne sa už tri roky starajú o siroty 
vo veku 4 – 20 rokov v dome 
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na hraniciach Kene s Ugandou, kde spravujú aj školu a zbor. ADRA Slovensko je prvá 
organizácia, ktorá im ponúkla pomoc, ktorú tak veľmi potrebujú. Za vyzbierané peniaze 
zabezpečíme pre sirotinec: potraviny, kravu, sliepky, školské potreby a viac postelí či novú 
prístavbu. Aj malá suma pomôže. Viac na www.adra.sk/nemamnikoho.

Dobrá správa, myslite na nás! :) 
ADRA Slovensko sa so svojím projektom pestovania a férového predaja bio sezamu 

v Keni (vďaka ktorému pomáha už vyše 500 chudobným farmárskym rodinám v časti Bu-
sia) dostala na finálny zoznam projektov, na ktoré sa budú zbierať peniaze počas tohtoroč-
ného Charity Bazaru v Luxemburgu. Vyzbierané peniaze pôjdu na zakúpenie stroja na čis-

tenie a triedenie sezamu, 
vďaka čomu budú môcť 
naši farmári predať svoju 
úrodu ešte výhodnejšie. 
Viac na: http://bazar-inter-
national.lu/. 

Vašu vlnu a látky po-
stupne rozdeľujeme me-
dzi sýrske rodiny, ktoré si 
z nich vyrobia teplé obleče-
nie na zimu. Ďakujeme!

Inšpirácia na evanjelizačné použitie série videí s Korneliom Novakom
Opis pripraveného materiálu
HOPE TV v spolupráci s Korneliom Novakom natočila 26 duchovných zamyslení. Sú na-

točené v anglickom jazyku, a preto je každá téma v dvoch verziách. Jedna s českým dabin-
gom, druhá v angličtine so slovenskými titulkami. Preto je možné tento materiál použiť aj 
v medzinárodných projektoch.

Obe verzie budú od januára do júna 2017 pravidelne, každý týždeň jedna téma, uverejne-
né na YouTube kanáli HopeTV.cz

Zoznam názvov jednotlivých prednášok
1. Je Boh spravodlivý?
2. Život a smrť
3. Skrz-naskrz
4. Baránok Boží
5. Nebo
6. Božia milosť
7. Zachrániť život
8. Trest

9. V šoku
10. Hodnota života
11. Boh hovorí
12. Zmysluplný život
13. Boh je láska (1)
14. Boh je láska (2)
15. Kríž
16. Princíp žaby
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17. Finančná kríza
18. Prosperita
19. Barón Prášil
20. Predsavzatia
21. Cirkev

22. Druhý príchod
23. Duch Svätý
24. Život s Bohom
25. Najväčší div sveta
26. Skutočná viera

Plán zverejnenia videí
Na www.facebook.com/KorneliusNovak a na webovej stránke www.KorneliusNovak.cz 

bude vždy v pondelok uverejnená téma zamyslenia na daný týždeň s krátkou anotáciou.
Každú stredu sprístupní HopeTV na facebooku a na www ďalšie video so zamyslením 

Kornelia Novaka.
V piatok bude toto video zverejnené aj na webových stránkach cirkvi na adresách casd.

cz a casd.sk.

Čo s tým?
Cieľom projektu je, aby tieto krátke, približne šesťminútové zamyslenia videlo čo najviac 

ľudí. Preto je potrebné šíriť, posielať, zdieľať, lajkovať – prostredníctvom facebooku, emailov, 
webových stránok, aby sa tieto videá dostali k čo najväčšiemu počtu ľudí.

Námety
Facebook – je veľmi dôležité lajknúť každé video a zdielať ho na svojom profile a stále 

propagovať.
Email – je dobré každý príspevok ponúknuť svojim priateľom formou odkazu na link, na 

konkrétne video na YouTube alebo webe. Ponúknite diskusiu alebo osobné stretnutie.
Umiestnite video na svoj zborový web.
Ponúknite priateľom, s ktorými sa stretávate, premietnutie videa a porozprávajte sa o ňom.
Premietnite video na stretnutí mládeže, diskutujte o téme.
Premietnite video v zbore po dopoludňajšej pobožnosti. Motivujte členov k vyššie uvede-

ným aktivitám.

Prosím nezabudnite na to, že premietanie videí alebo ich ďalšia prezentácia je len tech-
nická časť projektu. To, čo je živé a veci posúva  vpred, je pôsobenie Svätého Ducha na po-
slucháčov, náš vlastný príklad, svedectvo a osobný rozhovor. Bez nášho osobného záujmu, 
modlitby a angažovanosti  tento projekt nebude fungovať.

Najdôležitejšie je vytrvať – celý projekt bude trvať šesť mesiacov. Je dôležité nielen začať, 
ale vydržať až do konca. Modlite sa za celý projekt a hlavne za jednotlivých poslucháčov, aby 
sledovanie videí podnietilo ich záujem o čítanie Biblie.

František Kolesár



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v decembri 2016 / januári 2017

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 fax: 02/4341 5503 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. 

31. 12. Zbierka 13. soboty pre Intereurópsku divíziu

14. 1. Ordinácia Rastislava Laciku Košice

11. – 21. 1. Desať dní modlitieb

23. – 25. 1. Celoslovenské kazateľské stretnutie Račkova dolina

December 2016 / 
január 2017 31. 12. 7. 1. 14. 1. 21. 1. 28. 1.

Pavlík M. Košice

Čík P. Košice

Škrla M. Košice

Kern B. D D Košice BA - 
Petržalka Prešov

Márföldi D. Vaďovce Bratislava 2 Košice Ban. 
Bystrica 1 Sereď

Bielik S. D Zlaté 
Moravce Košice R Martin

Kolesár F. D Trenčín Košice Kežmarok Piešťany

Plachý J. výbor KPP Kurz vod-
cov 1 

Špalek R. Žilina

Novota J. Trnava

Soós B. BA1 prenos


