
Slová povzbudenia 
Mária vyrastala s vedomím, že 

je iná ako ostatné deti. Narodila sa 
totiž s rázštepom podnebia. Deti na 
ňu zízali, vysmievali sa jej a ustavič-
ne si robili vtipy z jej deformovanej 
pery, krivého nosa a nezrozumiteľ-
nej reči. Takto vyzeralo jej detstvo. 
Nenávidela to, že je „iná“. Bola 
presvedčená, že nikto – okrem jej 
rodiny – ju nemôže mať rád… kým 

nezačala chodiť do triedy pani učiteľky Leonardovej. Táto učiteľka mala okrúhlu tvár, krásne hnedé vlasy a milo 
sa usmievala. Všetci žiaci ju mali radi, ale Mária ju priam milovala. V čase, keď sa tento príbeh odohral (v roku 
1950), bolo zvykom, že učitelia každý rok robili so svojimi žiakmi sluchové cvičenia. No Mária, práve pre rázštep 
podnebia, sotva počula na jedno ucho. Aby ostatné deti na ňu neukazovali prstom, vždy pri týchto cvičeniach 
podvádzala. Test prebiehal tak, že dieťa sa postavilo k dverám, otočilo sa bokom a jedno ucho si zakrylo ru-
kou. Učiteľka vyslovila šeptom niekoľko viet a žiak ich mal po nej zopakovať. Mária sa otočila chorým uchom 
k učiteľke a predstierala, že to druhé, zdravé ucho si zakryla. Vedela, že učiteľka často opakuje vety: „Obloha 
je modrá,“ alebo: „Akej farby máš topánky?“ Ale tentoraz to tak nebolo. Boh viedol pani učiteľku k tomu, aby 
vyslovila niečo, čo navždy zmenilo Máriin život. Keď sa postavila k dverám, počula slová: „Chcela by som, aby si 
bola mojím malým dievčatkom.“ 

Slová povzbudenia dospelých majú na deti, ale aj na nás, obrovský vplyv. Ak o ne svojich najbližších okrá-
dame, veľmi im tým ubližujeme. Najmä doma ich nepočujeme tak často, ako by to malo byť. Nebojme sa pove-
dať ich. Dám vám niekoľko tipov. Sú to vety, ktoré rozžiaria detské očká a obohatia ich život: Som na teba hrdý; 
To, čo si urobil, je skvelé; Viem, že to dokážeš; Je z teba dobrá pomocníčka; Verím ti; Mám ťa rád; Môžem sa na 
teba spoľahnúť; Je to krásna práca; Ide ti to; Iste si sa veľmi snažila; Mám z teba radosť; Ku svojej sestre/bratovi 
sa správaš pekne; Som za teba vďačná Ježišovi; Si pre mňa veľký dar; Som tu pre teba. 

V Božom slove je napísané: „Čím je preplnené srdce, to hovoria ústa.“ (Luk 6,45) A to ma vedie k otázke: 
aký som človek? Čo hovorím deťom doma či v modlitebni? Čím mám naplnené svoje vnútro a čo vychádza 
z mojich úst?

Ako deti sme mali svoje túžby a krásne predstavy o dobrých rodičoch, o ich láske, o dobrých kamarátoch 
a kamarátkach či o dobrom zborovom spoločenstve. Niekto nám ich naplnil, alebo sa aspoň snažil. Venoval sa 
nám, našiel si čas, vysvetlil, povzbudil a pomohol nám alebo sa milo usmial. Spravodlivo a primerane nás po-
trestal, ale vždy zostal pri nás. Neopustil nás, alebo sa na nás aspoň nehneval stále.

No niekto nám naše túžby zničil a ani sa neospravedlnil. Nezáležalo mu na nás, nevenoval sa nám, nepo-
vedal ani jedno povzbudivé slovo, iba vyčítavo pozeral či hovoril. Chcel mať len povrchný poriadok a svoj pokoj. 
Zrejme to všetci poznáme. Museli sme to prežiť a nejako sa s tým vyrovnať.

Dnes sme dospelí, ale sme to stále my, s týmito skúsenosťami a takto poznačení – jedni viac k dobrému, 
druhí k zlému, ale všetci túžime po niekom, komu na nás záleží, kto si nájde čas, venujeme nám dobré slovo, 
pomôže. V tomto sme všetci rovnakí.
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Ježiš povedal, že máme druhých milovať tak ako seba. Niekto má v sebe veľa lásky a niekto málo. Ale každý 
môže mať rád tak, ako vie. A to je podstatné. Mať rád tak, ako viem, som schopný/á a dokážem. Zamerať sa 
na tú lásku a dobrotu, aj keď je jej vo mne málo. (A nezamerať sa na zlo a porušenosť, keď je ho vo mne viac.) 

Dnes sme už dospelí a okolo nás žijú deti či mladí ľudia. Sú doma, v zbore alebo vonku. Majú okolo seba 
ľudí, ktorí ich milujú, alebo nemilujú. Ľudí, ktorým na nich záleží, alebo nezáleží. Podľa toho sa prejavujú aj oni. 
A pritom si hľadajú vlastnú cestu, ktorá by bola lepšia, než akú poznajú. 

Tak tu dnes vedľa nich žijeme my, dospelí ľudia a jedným z nich som i ja. Čím som pre nich? Alebo skôr, kým 
som pre nich? Človekom? Alebo len nejakou bytosťou? Človekom povzbudenia, alebo človekom napomínania 
a výčitiek? Áno, aj povzbudenie, aj napomenutie má svoje miesto. Problém nastáva, keď nie sú v správnom čase 
na správnom mieste. 

Čo im teda dám? Čím prispejem k ich životu? Aj keď som niekedy preťažený a unavený, nemusím sa starať 
len o seba. Veď čo dám, to sa aj mne po čase vráti, povedal apoštol Pavol. Aj mne dal niekto do života dobro, 
záujem, lásku a pomoc a ten niekto možno už ani nie je medzi nami. Vďaka tomu človeku som mal lepší život 
a vďaka ďalším som dnes ľudskejším človekom. Oni mi darovali lepšie žitie a zmysel do budúcnosti.

Deti a mladí ľudia dnes žijú okolo mňa a ja ich mám rád – aspoň tak, ako viem. A preto sa budem snažiť 
povzbudzovať deti a mladých ľudí okolo seba slovom aj činom. Lebo viem, že Ježiš ma prijíma a má ma rád 
takého, aký momentálne som. 

Jozef Plachý, vedúci oddelenia detí SZ CASD 

oznamy

Modlitebný týždeň 2017 sa uskutoční 
od 4. do 11. novembra 2017

Neskorá jeseň je každoročne časom, kedy sa spoločne schádza-
me pri modlitbách a duchovnom rozjímaní. Modlitebný týždeň je 
príležitosťou, ak sa nám to po zvyšok roka nedarí, aspoň jeden týž-
deň prežívať duchovné spoločenstvo s blízkymi ľuďmi z nášho okolia. 
Možno aj takýmto spôsobom nájdeme to správne odhodlanie hľadať 
takéto 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 „Kristus, naša spravodlivosť“. Ich autorom je Johann Heinz, 
dlhoročný dekan seminára Marienhohe v Darmstadte v Nemecku. 
Môžete si ich vyzdvihnúť u svojho zborového traktátnika (Advent  
č. 8/2017) alebo si ich stiahnuť tu: (od str. 21 sú zaradené pred-
nášky pre deti) http://www.casd.sk/wp-content/uploads/2017/10/
Modlitebne-prednasky-2017.pdf 

Zbierkou modlitebného týždňa, ktorá sa bude konať v sobotu 11. novembra, chceme podporiť 
evanjelizačné projekty vo svete. 

Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD

Muzička Kežmarok 2018
Ďalší ročník Muzičky v Kežmarku sa uskutoční 10. – 11. februára 2018. Na 

prihlasovanie je ešte skoro, no na premýšľanie o príspevkoch je ten pravý čas. 
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Oznamujeme preto všetkým záujemcom, že tohtoročná Muzička sa ponesie v téme SÚRODENCI V BIBLII – na 
túto tému by mali byť aj všetky príspevky detí. Tešíme sa na vás a prajeme veľa inšpirácií pri príprave.

Lýdia Grešová, za organizačný tím Muzičky Kežmarok 2018 

Adventisti a zdravý životný štýl
Do zborov boli spolu so Spravodajcom distribuované brožúry s názvom: Adventisti 

a zdravý životný štýl. V brožúre sa odborne, ale zároveň zrozumiteľne, vyvážene a mo-
tivujúco píše o jednom z Božích darov – o požehnaní zdravia. Ukazuje, prečo sa adventisti 
venujú aj tejto otázke a aký úžitok to prináša. Sú v nej veľmi praktické a povzbudzujú-
ce rady zo všetkých oblastí zdravia, nechýba dôraz na budovanie vzťahov s druhými  

či prejavovanie súcitu, lásky a odpustenia. Brožúru odporúčam prečítať každému členovi zboru, lebo verím, že 
môže byť pre vás inšpirujúca. Zároveň ju môžete využiť aj na podarovanie svojim známym, rodine, priateľom, 
s ktorými máte blízky vzťah. Jej obsah môže byť prínosom pre každého bez rozdielu príslušnosti k cirkvi – stačí 
nasledovať rady v nej uvedené. V prípade záujmu si ďalšie kusy môžete objednať vo vydavateľstve Advent-
Orion (do vyčerpania zásob). 

Jaromír Novota, vedúci Oddelenia zdravia pri SZ CASD

ponuka

Príbehy písané životom – S triezvou hlavou
Líba, Dušan, Richard a „Ján“. Štyria ľudia, ktorým alkohol zmenil život. Ovládol  ich telá a duše takou oblud-

nosťou, že už nedokázali žiť bez neho, ale ani s ním. Ochoreli chorobou označovanou diagnóza F10, alkoholiz-
mus. Štyria alkoholici, ktorí boli ochotní vyrozprávať svoj príbeh a aj to, ako sa im darí žiť s touto nevyliečiteľnou 
a smrteľnou chorobou. Ich výpovede o tom, ako sa im podarilo opäť nájsť zmysel života, aktívne pracovať na 
prinavrátení duševného zdravia a vyrovnanosti sú prepojené s názormi odborníkov.

DVD /48 min./  2,00 €

Príbehy písané životom – Vynoril som sa čistý
Krst je výnimočným dňom v živote každého kresťana. Je vyjadrením zrelého rozhodnutia a slobodnej vôle 

spojiť svoj život s Bohom a nasledovať ho v každodennom živote. Krstom veriaci odpovedajú na Ježišovo po-
zvanie a na jeho príklad. Čo dnešných mladých ľudí privádza k Bohu? Čo spôsobuje, že majú potrebu hľadať ho 
a nachádzať? Je dôvodom len to, že človek vyrastá v kresťanskej rodine? Alebo musí zažiť niečo osobné, čo ho 
k Bohu nasmeruje?

Tak ako v rieke nenájdete dva rovnaké kamene, v hore dva také isté stromy či pod mikroskopom dve iden-
tické snehové vločky, tak aj životný príbeh každého človeka a jeho cesta k Bohu je jedinečná, neopakovateľná, 
jednoducho jeho. Svoj príbeh nám vyrozprávajú Simonka, Martin, Štěpán, David, Lucie a Lukáš.

DVD /40 min./  2,00 €

Mimoriadna zľava /ceny platné do 31. 12. 2017/
Veríme, že využijete túto mimoriadnu ponuku a podarujete deťom vo svojom okolí darček, ktorý môže 

zmeniť ich život. 
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Animované biblické príbehy
1 diel /DVD/ 2,50 €
celá séria /36 dielov/ 79,- €
Animované príbehy velikánov dejín
1 diel /DVD/ 2,50 €
celá séria /20 dielov/ 40,- €
Biblické príbehy
1 diel /CD-ROM, 12 dielov/ 2,50 €
celá séria /8xCD-ROM, 96 dielov/ 16,- €
Spoznaj ríšu zvierat
3DVD /11 dielov/ 5,- €
Na produkty uvedené v mimoriadnej zľave platia tieto ceny za doručenie:
- v prípade objednávky nad 70,- € poštovné a balné 0,- €
- poštovné a balné 3,60 €
Uvedené produkty si môžete objednať prostredníctvom vášho traktátnika alebo priamo 

na našej adrese: Štúdio Nádej, Cablkova 3, 821 04 Bratislava, tel. 02 4363 3181 studionadej@casd.
sk www.studionadej.sk

Bronislav Soós, riaditeľ Štúdia Nádej

SOBOTA S ADROU – 9. 12. 2017
Zaujíma vás, ako pomáhame na Slovensku? Aj tento rok vám 

počas Soboty s ADROU priblížime našu prácu a možnosti, ako sa do 
pomoci môžete zapojiť s nami. Zameriame sa na slovenské projek-
ty, medzi ktoré patria: Právna pomoc pre ľudí v núdzi, Integrácia 
ľudí s medzinárodnou ochranou, Vzdelávanie a prevencia proti 
netolerancii a xenofóbii či aktivity ADRA DC Košice na východnom 
Slovensku. Tešíme sa na vás a na vaše otázky. 

JESENNÁ MINI ZBIERKA OBLEČENIA PRE RODINY
ADRA Slovensko vyhlasuje jesennú mini zbierku 

oblečenia pre konkrétne osoby, ktoré potrebujú vašu 
pomoc – pre 3 deti, 2 tehotné mamičky a ich 2 budú-
cich novorodencov. Ide o pomoc pre rodiny, ktoré sú 
zapojené do nášho projektu integrácie, v ktorom po-
máhame 100 ľuďom v núdzi na Slovensku. 

(Foto: naša sociálna pracovníčka s deťmi na výlete 
v ZOO, jeseň 2017.)
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•	 oblečenie (prevažne jesenné/zimné) pre 2 chlapcov vo veku 3 – 4 rokov 
•	 oblečenie (prevažne jesenné/zimné) pre dievča vo veku 6 rokov
•	 oblečenie a výbava pre 2 novorodencov
•	 a tehotenské oblečenie pre 2 budúce mamičky
Prosíme, nenoste a neposielajte nám iné oblečenie – potrebujeme iba tieto konkrétne veci. Oblečenie/vý-

bavu pre tieto deti a mamičky môžete poslať alebo osobne priniesť na adresu: ADRA Slovensko, Sabinovská 
8, Bratislava-Ružinov, kontakt: Emília Trepáčová, 0905 579 100. Ďakujeme, že pomáhate s nami.

POMÁHAME NA SLOVENSKU AJ V OVEĽA 
CHUDOBNEJŠÍCH KRAJINÁCH 

V prvej polovici októbra sme trénovali mimo-
vládne organizácie v Tirane v Albánsku. Počas 4-dňo-
vého tréningu pre neziskové organizácie z Gruzínska, 
Turecka a Albánska sme mohli odovzdať svoje 
skúsenosti a vedomosti organizáciám v oblastiach: 
prieskum potrieb a logistika. Okrem toho sme predis-
kutovali ďalšie spoločné možnosti s ADROU Albánsko, 
ako pomôcť ľuďom v núdzi v tejto chudobnej krajine. 
Aktuálne pôsobí v ADRE Albánsko aj naša dobrovoľ-
níčka Janka zo Slovenska, ktorá im je veľkou pomocou 
v oblasti projektového manažmentu.
PUTOVNÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ – AJ VO 
VAŠOM MESTE?

Počas septembra si mohla verejnosť v Bratislave 
pozrieť vybrané fotografie z nášho projektu pomoci 
sýrskym rodinám, ktoré uviazli v utečeneckých tábo-
roch v Solúne v Grécku. Do tejto pomoci sa zapojili 
mnohí z vás. Výstava zachytáva, ako sa štrikovanie 
a šitie v táboroch stalo pre ľudí na úteku zmysluplnou 
činnosťou a doslova terapiou. Aktuálne sa výstava na-
chádza v Košiciach. Ak máte záujem zorganizovať ju aj 
vo vašom zbore či meste, kontaktujte nás na office@
adra.sk.

ĎAKUJEME, ŽE POMÁHATE MALÝM ŠKOLÁKOM 
NA SLOVENSKU 

Okrem školských pomôcok sme minulý mesiac 
vyzbierali aj sumu 233 eur, ktorá bola použitá na 
nákup ďalších potrebných zošitov, pravítok a kru-
židiel pre deti utečencov na Slovensku. Viac infor-
mácií o zbierke pre 60 školákov aj o našom projekte 
Integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou nájdete na 
www.adra.sk/svetoviskolaci.



Plán návštev zborov

dôležité akcie v novembri 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 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. 

BENEFIČNÝ BEH AJ MARATÓN MIERU ZA NAMI

V spolupráci s ADROU Slovensko a ďalšími partnermi sa 10. septembra konal Benefičný beh v Žiline. 
Výťažok z behu vo výške takmer 300 eur prispel na dobrú vec – rehabilitačný pobyt pre 4-ročnú Emmku, 
ktorý jej pomôže pokračovať na ceste k zdraviu a postaviť sa na vlastné nôžky. 

Členom ADRA tímu a dobrovoľníkom ďakujeme aj za skvelú reprezentáciu našej organizácie na košickom 
Medzinárodnom maratóne mieru.

november 4. 11. 18. 25.
Pavlík M. výbor EUD   Čadca

Čík P. výbor EUD Prievidza   

Škrla M. výbor EUD    

kern B. výbor EUD Červenica VS OZ ŽaZ Piešťany

Márföldi d. Rožňava Liptovský Hrádok Vaďovce Sereď

Bielik S. Gerlachov Ban. Štiavnica Michalovce Nové Zámky

kolesár F. Trenčín Zlaté Moravce D Považská Bystrica

Plachý J.     

Špalek r.    Vaďovce

novota J.     

Soós B.   BA1-prenos Žilina

4. – 11. Modlitebný týždeň
16. – 19. Výročný seminár OZ Život a zdravie Podhájska
26. Výbor ČSÚ CASD Brno


