
Vaši pomocníci s deťmi

Milí rodičia, sestry a bratia v zbo-
rovej rodine,

nový školský rok sa rozbehol do 
plného prúdu a bežný život ide ďa-
lej. Aj náš osobný či rodinný život 
pokračuje so všetkými radosťami 
aj starosťami. My však máme pred-
nosť žiť s poznaním a pomocou ne-
beského Otca ako jeho deti a ako 

priatelia Ježiša Krista. Žiť v čistej viere, láske a v nádeji. Žiť v istote, keď je dobre, 
aj keď je zle, že Tvorca vesmíru vie aj o mne, má ma rád a je na mojej strane. 

Ak touto prednosťou budeme žiť my, určite ju odovzdáme aj našim deťom, ktoré 
nám Pán Boh dal do našich životov, 
či už v našej telesnej, alebo v du-
chovnej rodine zboru. Pretože deti 
doma alebo v zbore, to je požehna-
nie, to je radosť, to je láska, to je 
nádej! (Viem, niekedy to tak nevy-
zerá, ale je to tak ☺)

V zborových rodinách sú pre 
vás pripravené učiteľky a učitelia 
v detskej sobotnej škole, ochotní 
venovať sa aj vašim deťom a pomôcť vám pri duchovnom vedení detí. Tiež tu sú 
pripravení vodcovia a radcovia Klubu Prieskumník – Pathfinder, aby vám pomohli 
pri zmysluplnom využití ich voľného času. Je to prednosť mať takýchto ľudí. Preto 
vás prosím, oceňte ich ochotu a snahu, opýtajte sa ich, čo by potrebovali, a spolu-
pracujte s nimi. Bude to dobré pre vás, pre nich, aj pre vaše deti ☺

Jozef Plachý, vedúci oddelenia detí, Klubu Pathfinder  
a detskej sobotnej školy SZ CASD
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Modlitebný týždeň 2016  sa uskutoční 5. až 12. novembra 2016
Neskorá jeseň je každoročne časom, kedy sa spoloč-

ne schádzame pri modlitbách a duchovnom rozjímaní. 
Modlitebný týždeň je príležitosťou, ak sa nám to po zvyšok 
roka nedarí, aspoň počas jedného týždňa prežívať duchov-
né spoločenstvo s blízkymi ľuďmi z nášho okolia. Možno aj 
takýmto spôsobom získame to správne odhodlanie hľadať 
požehnanie pri spoločnom štúdiu a modlitbách aj počas ďal-
ších dní, či už bude jar, leto alebo zima. 

Tohtoročné prednášky modlitebného týždňa majú ná-
zov „Misia v našom živote“ a sú napísané rôznymi autormi 
z prostredia našej cirkvi. V druhej polovici materiálov (od 
str. 21) sú príbehy pre deti, ktoré pripravila Linda Mei Lin 

Koh, vedúca oddelenia detí pri Generálnej konferencii. 
Prednášky si môžete stiahnuť na: http://www.casd.sk/wp-content/uploads 

/2016/10/MT-2016-prednasky.pdf (Advent č. 8/2016), alebo si ich vyzdvihnúť u svojho 
zborového traktátnika.

Zbierkou modlitebného týždňa, ktorá sa bude konať v sobotu 12. novembra, chce-
me podporiť evanjelizačné projekty vo svete. 

Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD

Biblickí pátrači usilovne študujú
Do biblickej súťaže pre deti a mládež sa prihlásilo 144 súťažiacich. 

Z toho 37 pátračov do 8 rokov, 41 do 11 rokov, 43 do 14 rokov a 23 
pátračov do 18 rokov. Najmladšie pátračky sú tri slečny z Liptovského 
Hrádku, Popradu a Prešova, ktoré majú len 3 roky.

Pátrači začínajú štúdiom Lukášovho evanjelia. Držíme im palce 
a prajeme Božie vedenie počas „pátrania“.

Za DSŠ Lýdia Grešová a Jozef Plachý

V Osrblí sa uskutočnila 2. konferencia žien
V dňoch 16. − 18. septembra 2016 sa uskutočnila 2. kon-

ferencia žien na Slovensku. V  malebnom Osrblí, v hoteli 
Zerrenpach sa stretlo 110 žien. Každá iná, originálna a vzácna, 

oznamy
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VydaVateľstVo adVent-orion ponúka

cena 5,50 ¤

každá so svojím jedinečným ži-
votným príbehom. Krásny víkend 
plný odpočinku, inšpiratívnych 
slov manželov Ilonky a Mojmíra 
Voráčovcov, zdieľania sa, chvál, 
modlitieb, povzbudenia, krásneho 
spoločenstva, prekvapení, darče-

kov a dobrého jedla prispel k lep-
šiemu porozumeniu a spoznaniu 
veľkého Príbehu…

Ivana Márföldiová,  
vedúca oddelenia žien SZ CASD

Zostavila: Marcela Bieliková

MOZAIKA ŽIVOTA 
Zamyslenia ma každý deň

Život je mozaika rôznych zložitých či menej zložitých situá-
cií. Nájsť pre ne správne riešenie, postoj či slová nie je častokrát 
jednoduché. Človek na to potrebuje múdrosť. No nie hocijakú.

Ak túžime po múdrosti, môžeme ju nájsť v Biblii, Božom 
slove. Tam ju našla aj americká spisovateľka Ellen Gould 
Whiteová. Vo svojich knihách nám pomáha nachádzať Božie 
rady pre mnohé oblasti praktického života. Pripravili sme pre 
vás výber pasáží, ktoré majú čo povedať aj človeku tretieho 
tisícročia.

Jakub, brat Pána Ježiša, radí: „Ak sa niekomu z vás nedo-
stáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne 
dáva všetkým, a dostane sa mu jej.“ (Jakubov list 1,5)  

392 strán, 11,5 x 18,5 cm, brož.
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Ben Carson
Gregg Lewis & Deborah Shaw Lewisová

MÁŠ MOZOG
Rady pre mladých. Na rozvoj osobného potenciálu.

Dr. Ben Carson bol uznávaným lekárom a profesorom 
v mnohých oblastiach medicíny: v neurochirurgii, plastickej 
chirurgii, onkológii i pediatrii. Bol primárom detskej neuro-
chirurgie v Nemocnici Johnsa Hopkinsa v Baltimore. Je 
autorom úspešných kníh, medzi ktoré patria Zlaté ruky, 
Smerovať vyššie, Širšie súvislosti… Spolu s manželkou 
Candy založili Vzdelávací fond Carsonovcov (Carson 
Scholars Fund; www.carsonscholars.org), ktorého cieľom 
je znižovať krízu v americkom vzdelávacom systéme vy-
hľadávaním a odmeňovaním usilovných žiakov základných 
a stredných škôl, ktorí sa okrem štúdia venujú aj sociálnym 
a filantropickým projektom. Ben a Candy majú troch dospe-
lých synov. Roku 2016 kandidoval Ben Carson za preziden-
ta Spojených štátov amerických.

„Niekedy si treba dávať vysoké ciele, aby sme sa stali múdrejšími. Keď som bol malý, nemyslel som 
si, že by bol môj mozog vôbec niečoho schopný. Spolužiaci ma považovali za triedneho hlupáka a ja som 
nevidel žiadny dôvod spochybňovať ich presvedčenie. Moja mama mi však vždy verila. Vedela, že mám 
bystrý mozog, a bola presvedčená, že práve on sa môže stať mojou vstupenkou do väčšieho a lepšieho 
sveta, ktorý presahuje náš malý dom a život na predmestí Detroitu.  A mala pravdu.“ Ben Carson

cena 2,- ¤

cena 8,- ¤240 strán, 13,8 x 21,5 cm, viaz.

formát 21 x 15 cm

STOLOVÝ 
KALENDÁR 2017
Slovo v pravý čas. 

Tohtoročný dvojtýždňový kalendár 
s motívom nádherne aranžovaných 
sušených rastlín vám bude po celý rok 
prinášať krásu a rozmanitosť stvorenia 
priamo do vášho domova či kancelárie. 
Prajeme vám, nech vás kalendár obo-
hatí a povzbudí tiež biblickými veršami 
– Slovom v pravý čas.
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ADRA Slovensko informuje 
o výsledkoch činnosti

Zauj íma 
vás, ako sme 

pomáhali minulý rok? „Sme na jednej lodi“ – 
výročná správa ADRY za rok 2015 je vo vašom 
traktáte. Ďakujeme za váš záujem a finančnú 
podporu. Aj vďaka vám pomáhame ľuďom 
a meníme životy.

Pomáhame ľuďom. Meníme životy.
ADRA Slovensko má nový slogan, ktorý vyjadruje jej súčasné zameranie a po-

slanie − rýchla humanitárna pomoc ľuďom v núdzi a dlhodobo udržateľné rozvojové 
projekty, ktoré menia životy ľudí k lepšiemu. Sme radi, že aj vďaka vám môžeme 
šíriť Božiu lásku v chudobných krajinách a zároveň pripravovať nové projekty, kto-

ré budú ešte viac pomáhať aj 
ľuďom na Slovensku. Sledujte 
našu webovú stránku www.
adra.sk, už čoskoro spúšťa-
me nový web, na ktorom sa 
dozviete viac. Sledovať nás 
môžete aj na Facebooku pod 
názvom ADRA Slovensko. 
Pomáhajte s nami. Aj vy mô-
žete niekomu zmeniť život!

Pozývame vás na Sobotu s ADROU s názvom Srdce pre druhých
Milé sestry, milí bratia, milí priatelia,

26. novembra 2016 organizuje ADRA Slovensko So-
botu s ADROU, ktorej témou bude Srdce pre druhých. 
Túžime, aby sme sa v túto sobotu, viac ako inokedy, vo 
všetkých zboroch na Slovensku zamýšľali nad textom 
z epištoly Filipanom 2,4: „Každý nech má na mysli to, čo 
slúži druhým, nie len jemu.“

Akým spôsobom môžeme otvoriť svoje srdce druhému? Úsmevom? Porozu-
mením? Praktickou pomocou? Už teraz môžete premýšľať nad tým, akým spôso-

ADRÁČIK číta Výročnú správu

Nový web Adra.sk už čoskoro



– 6 –

bom sa v sobotu 26. novembra zapojíte. Vhodným duchovným slovom, príbehom 
pre deti na tému pomáhania druhým, piesňou, básňou, prezentáciou činnosti 
ADRY, modlitbami, večerným koncertom, na ktorý pozvete svojich priateľov, ale-
bo finančným príspevkom do zbierky určenej na pomoc 41 deťom v africkom 
sirotinci na hraniciach Kene a Ugandy.

Už teraz sa tešíme na fotky zo Soboty s ADROU z vášho zboru, ktoré nám pošlete.

ANKETA − Opýtajte sa ADRY:
Počas blížiacej sa Soboty s ADROU by sme vám radi priniesli zaujímavé 

informácie či odpovede na vaše otázky o činnosti organizácie ADRA Slovensko. 
Zaujíma vás niečo, na čo ste nenašli odpoveď na našej webovej stránke www.
adra.sk? Máte zaujímavú otázku na ADRU a nemáte ju komu položiť? Sme tu 
pre vás. Pošlite nám svoje otázky e-mailom na adresu: office@adra.sk. Radi ich 
zodpovieme počas Soboty s ADROU 26. 11. 2016. Ďakujeme.

Utečencov v gréckych tábo-
roch učíme šiť a štrikovať

V rámci nášho projektu zameraného 
na zlepšenie hygieny a hygienických 
návykov v Grécku sa nám podarilo 
rozbehnúť v spolupráci s Úradom vy-
sokého komisára OSN pre utečencov 
a medzinárodnou organizáciou Arsis/
Terre des Hommes novú aktivitu. V du-

chu našej filozofie učiť ľudí a komunity 
rôznym zručnostiam, aby boli dlhodo-
bo samostatní a výsledky našej pomo-
ci trvalo udržateľné, sme sa zamerali 
na zachovanie a zlepšenie pracov-
ných návykov utečencov v táboroch 
v Thessalonikách, v ktorých pôsobí-

me.  V týchto táboroch sme v komunit-
ných centrách zriadili krajčírske dielne, 
v ktorých sa učia utečenci šiť a štriko-
vať. Takýmto spôsobom si nielen vypl-
nia čakanie na začatie azylového pro-
cesu, ktorý je v Grécku pre vyťaženosť 
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úradov stále veľmi zdĺhavý, ale nadobudnú tiež pocit užitočnosti a v neposled-
nom rade si vyrobia oblečenie, ktoré potrebujú. ADRA Slovensko vďaka podpore 
z ADRY Dánsko nakúpila šijacie stroje a potreby na šitie a štrikovanie. Zároveň 
aktivity v spolupráci so zástupcami utečencov aj koordinuje. Výučbu šitia a štri-
kovania vedú priamo utečenci, ktorí v minulosti pracovali ako krajčíri. 

ADRA Slovensko  
na fotkách
ADRA večer v Bratislave: 

Vydarený ADRA večer 
v Bratislave o tom, ako po-
máhame v Moldavsku s pit-
nou vodou:

Radi prídeme aj do váš-
ho mesta a porozprávame 
vám o tom, ako pomáha-
me napr. ľuďom na úteku, 
farmárom v Keni, alebo 
o tom, čo zažívajú naši 
dobrovoľníci. Zorganizu-
jeme spolu ADRA večer?

Zvládli sme náš prvý 
spoločný maratón:

Ďakujeme za vašu pod-
poru a príjemné stretnutia 
v košickom zbore.



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v novembri

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. 

5. − 12. Modlitebný týždeň

13. Porada KE Slovensko Vrútky

18. − 20. Výročný seminár lektorov OZ Život a zdravie Ostrava

19. Školenie učiteľov DSŠ Banská Bystrica

26. Sobota pre ADRU − srdce pre druhých KE, MT, TN, BA

November 5. 12. 19. 26.

Pavlík M.

Čík P.

Škrla M.

Kern B. Revúca Púchov Ostrava Nitra 2

Márföldi D. Bratislava 1 Fiľakovo Zvolen Trenčín

Bielik S. Žiar n Hronom Košice 1 Topoľčany Piešťany

Kolesár F. Trenčín Žilina Lučenec A

Plachý J.

Špalek R.

Novota J. Ostrava

Soós B.


