
Prinášanie ovocia 
Ani sme sa nenazdali a opäť tu máme jeseň. Po horúcom a suchom lete nastalo príjemné ochladenie s občer-

stvujúcim dažďom. Prišla jeseň so svojimi krásnymi farbami a dozrievajúcimi plodmi. Predstavte si také krásne, 
šťavnaté a sladučké jablká alebo hrušky. Až sa mi zbiehajú slinky :o)

Aj u nás v Štúdiu Nádej máme opäť takú krásnu jeseň plnú dobrých plodov. Okrem iných produktov chcem 
špeciálne predstaviť dva konkrétne. „Šťavnaté“, „sladučké“, plné energie, evanjelizačné a aktuálne pre dnešok.

Hľadanie 2
Jedno z našich najlepších štúdií Adventist Media Australia sa 

rozhodlo po 12 rokoch vrátiť k dokumentárnemu seriálu Hľadanie. 
Umelecky profesionálnejšie, dynamickejšie a aktuálnejšie.

Seriál je určený pre moderného, sekulárneho človeka, ktorý 
nepotrebuje Boha a myslí si, že na všetko stačí sám. A práve ži-
vot okolo nás a tiež v nás vypovedá, že to nejde k lepšiemu, ale 
naopak. Jedinou našou nádejou do budúcnosti je osobný vzťah 
s Bohom.

Ale seriál chce pomôcť aj veriacim. Znovu prehodnotiť pri-
ority a stať sa opäť nadšeným, milujúcim a slúžiacim kresťanom 
– prvých 8 dielov /Pohroma, Konflikt, Bolesť, Viera, Hrdinovia, 
Stratení, Vina a Pravidlá/. Ďalších 6 dielov /Vyhorenie, Podvrh, 
Smrť, Peklo, Varovanie a Slová/ pomáha rozpoznať v živote kres-

ťana, čo je založené na Božom slove a čo je len ľudská tradícia /sobota – nedeľa, posmrtný život, očistec a peklo, 
krst dospelých/. Pri čítaní názvov druhej časti vám istotne napadne, že to je vlastne naše adventné posolstvo.

Neuveriteľné stvorenia popierajúce evolúciu
V poslednom čase mám veľa príležitostí rozprávať sa s ľuďmi, 

ktorí s nadšením obhajujú evolúciu, ale aj s tými, ktorí ju zatra-
cujú. Musím sa vám priznať, veľmi ma trápi, ako sa evolučná 
teória – napriek tomu, že žijeme v demokratickom štáte – pod-
súva už našim deťom v školách ako jediná „vedecká“ alternatíva. 
Zamýšľam sa nad tým, čo vyrastie z tejto mladej generácie. Budú 
ešte schopní veriť a prežívať živý vzťah so svojím Stvoriteľom? 
Budú mať ich rodičia dostatok času a trpezlivosti spolu s učiteľ-
mi náboženstva postaviť sa proti učebným osnovám stojacim na 
evolúcii?

Som veľmi rád, že vám môžeme priniesť už tretí program ve-
nujúci sa tejto problematike. Prvý – Život. Náhoda alebo zámer. 
Viac ako 50 000 tisíc predaných DVD.

Druhý, 11-dielny zážitkový seriál /Spoznaj ríšu zvierat inými očami/, v ktorom tri odvážne ženy navštevujú 
rôzne rezervácie a parky. Stretávajú sa nielen so zvieratami, ale aj s ich ošetrovateľmi a odhaľujú kreativitu múdre-
ho Stvoriteľa /teraz v akcii za 5,-€/.
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Spolu s autorom tretieho programu, Dr. Jobom Martinom, vás pozývam nazrieť do fascinujúceho sveta 
zvierat.

Naozaj existujú živočíchy, ktoré na svoju obranu chrlia oheň? Ako sa môžu žirafy napiť tak, aby ich nezabil 
vysoký krvný tlak valiaci sa do ich mozgu pri zohnutí? Ako môžu niektorí vtáci preletieť tisíce kilometrov cez oceán 
a nikdy nezablúdia? Viete, že svetielkujúce červy a mušky produkujú studené svetlo bez akéhokoľvek zahrievania? 
Ako je možné, že veľryby sa ponoria na dno oceánu bez toho, aby ich obrovský tlak vody poškodil? Viete vysvetliť, 
ako tučniaky cisárske prežijú dva a pol mesiaca bez jedla alebo pitia v ľadovom víchre?

Toto sú len niektoré otázky, na ktoré vám Dr. Jobe Martin odpovie.
Ako toto „ovocie“ priniesť svetu?
Pred niekoľkými týždňami som ponúkol obidva programy /Hľadanie 2 a Neuveriteľné stvorenia/ na odvysiela-

nie RTVS. Zatiaľ sa pre ne nerozhodli. Verím však, že je to len dočasná odpoveď a onedlho ich odvysielajú – rovnako 
ako mnohé naše programy predtým. Vysielanie prostredníctvom rozhlasových a televíznych staníc je výborný 
spôsob, ako oboznámiť s posolstvom súčasne veľký počet ľudí. A navyše, väčšina týchto spoločností /RTVS, TV Lux, 
TA3, TV Noe, Life TV/ nám zaplatila časť nákladov spojených s výrobou. Má to však jednu nevýhodu. Chýba osobný 
rozmer a v krátkom čase sú tieto informácie prekryté novými, niekedy dokonca opačnými.

Som veľmi vďačný za prácu knižných evanjelistov. Okrem kníh už niekoľko rokov rozširujú aj produkty Štúdia 
Nádej. Tento spôsob „prinášania ovocia“ je oveľa efektívnejší, lebo je založený na osobnej komunikácii a ponuke 
optimálneho produktu podľa individuálnej potreby.

Úplne iná situácia nastáva vtedy, ak medzi tým, kto prináša „ovocie“ a tým, komu je prinášané, je vzťah. Či 
už rodinný, priateľský, alebo je to sused, kolega, známy... Potom má darček väčšiu hodnotu a aj „ťažké pravdy 
Božieho slova“ sú prijímané ľahšie. Navyše vďaka dobrému vzťahu je možné následne diskutovať a zdieľať sa.

Biblia na viacerých miestach hovorí o osobnej práci Ježišových nasledovníkov. Ježiš hovorí o čase a veľkosti 
žatvy a súčasne o tom, že robotníkov je málo /Mat 9,37/. Apoštol Pavol píše o tom, že on sadil, Apollo polieval 
a Boh dával vzrast /1Kor 3,6/. Ale najsilnejší verš týkajúci sa prinášania ovocia je napísaný u Jána 15,8: „Môj 
Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi.“ Tieto verše nepotrebujú žia-
den výklad. Otázkou je, či chcem prinášať ovocie na slávu Otca? Či som spojený s Ježišom a som jeho učeníkom? 
Prinášať ovocie sa dá mnohými spôsobmi. Skutkom, slovom, zdieľaním sa, modlitbou, službou duchovnými darmi, 
dovolením Svätému Duchu, aby ma menil... Je veľa spôsobov.

Jedným z nich je tiež roznášanie „ovocia“ zo Štúdia Nádej. Pripravili sme pre vás mimoriadne zľavy na úrov-
ni evanjelizačných produktov /zľavy platia do 31. 3. 2018/. Veľmi túžime po tom, aby sa tieto dva evanjelizačné 
programy dostali prostredníctvom vás k ľuďom z vášho okolia. Pripomínam, že do 31. 12. 2017 sú výrazné zľavy aj 
na detské programy /novembrový Spravodajca/.

Prosím, zapojte sa!
Staňte sa aj vy robotníkmi v žatve!
Nie, vy ste viac ako sluhovia. Vy ste synovia a keď synovia, tak dediči.

Bronislav Soós, riaditeľ Štúdia Nádej

oznamy

Adventistická služba ľuďom so špeciálnymi potrebami 
Už viac než tri roky hľadáme možnosti a cesty, ako v rámci našej Česko-Slovenskej únie 

otvárať dvere cirkvi aj pre ľudí s rôznymi druhmi postihnutí a znevýhodnení. Týchto viac ako 
10 % populácie zostávalo doposiaľ dobrou správou evanjelia prakticky neoslovených a viac 
či menej aj mimo nášho záujmu. Je čas pozvať ich ku Kristovi. Niektorí z nich už aj sami 
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prejavujú záujem stať sa plnohodnotnou súčasťou cirkvi. Zatiaľ najaktívnejšou skupinou sú ľudia nepočujúci 
a sluchovo postihnutí. Chceme však oslovovať tiež ľudí s postihnutím zraku, telesným, mentálnym či psychic-
kým postihnutím, poruchami autistického spektra, narušenou komunikačnou schopnosťou či ľudí sociálne zne-
výhodnených. Taktiež je načase podporovať jednotlivcov i rodiny starajúce sa o deti, dospelých či seniorov so 
špeciálnymi potrebami. Potrebujeme sa zbaviť mnohých predsudkov a mýtov vo vzťahu k tým, ktorí sú odlišní. 
Práve ľudí so špeciálnymi potrebami bolo predsa v Ježišových zástupoch mnoho (Mat 15,30) – a aj oni majú byť 
súčasťou Kristovho tela i dnes (1Kor 12,27).

Adventistická služba ľuďom so špeciálnymi potrebami už nachádza odozvu v Českom a Moravskosliezskom 
združení a radi by sme pre ňu vytvárali priestor aj na Slovensku. Pokiaľ vás táto služba zaujíma a radi by ste sa 
na nej akokoľvek podieľali, všetky podstatné informácie a kontakty nájdete na webe – http://bezbarier.casd.cz.

Josef Slowík, koordinátor Adventistickej služby ľuďom so špeciálnymi potrebami v ČSÚ CASD

Milé učiteľky a učitelia detí, milé vod-
kyne a vodcovia, milé radkyne a rad-
covia a tiež rodičia, 

pre učiteľa, vodcu a radcu je radosť vidieť deti, ktoré sa tešia do triedy, na schôdzky, výlety či tábory a podľa 
toho sa aj snažia. Koľko snahy, námahy a požehnania je v tom, aby všetko dobre vyšlo a podarilo sa. To vie iba 
náš dobrý Boh a On to aj ocení. Pre veriaceho rodiča je radosť vidieť svoje deti, ktoré sa tešia do modlitebne, 
sú veselé, spokojné, múdre, tvorivé a svoj voľný čas 
prežívajú v bezpečnom prostredí a hlavne pozitívne 
naladené voči Ježišovi Kristovi. Sú to veľmi dôležité 
hodnoty, na ktorých nám záleží. Verím, že aj v tomto 
roku ste mohli vidieť a zažívať takúto radosť vďaka 
ochotným učiteľkám, vodcom, radcom, rodičom i de-
ťom. V závere roka môžete zhodnotiť, čo vám ich služ-
ba dala a čo dala deťom. Určite nájdete veľa dôvodov 
na spokojnosť, a teda aj na vďačnosť za túto službu. (Aj keď sa určite nájdu aj negatíva.) Ja som vďačný tiež – 
každému z vás a najmä dobrému Pánu Bohu, ktorý prežíval s nami svoje triedy, schôdzky, výlety či tábory, a to 
v bezpečnom prostredí a pod Jeho vedením. Teším sa na ďalší rok príležitostí v tejto službe, lebo v mojej slabosti 
sa prejaví Jeho moc J 

Jozef Plachý, vedúci oddelenia detí a klubu Pathfinder SZ CASD

Ponuka

Hľadanie 2
Seriál umožňuje pootvoriť dvere novej perspektíve života uprostred stále sa prehlbujúcich kríz. Tých, 

ktoré zúria okolo nás aj v nás. Pomáha formulovať vlastné odpovede na kľúčové otázky: „Kam speje svet 
v 21. storočí?“, „Prečo musí tak veľa ľudí trpieť?“ alebo „Čo bude po smrti?“. Ponúkaným kľúčom je rozhod-
nutie uveriť vo „vyššiu moc“, ktorá má pre našu planétu jedinečný plán záchrany. Pozývame vás sledovať 
skutočné príbehy a výpovede ľudí zo 14 krajín sveta, ktorí našli vďaka osobnej viere v Boha viac odvahy, 
pokoja a nádeje do budúcnosti. 
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1. DVD Nádej (4 diely, Pohroma, Konflikt, Bolesť, Viera) 2,- €  3,90 €
2. DVD Pravda (4 diely, Hrdinovia, Stratení, Vina, Pravidlá)  2,- €  3,90 €
3. DVD Sloboda (3 diely, Vyhorenie, Podvrh, Smrť) 2,- €  3,90 €
4. DVD Láska (3 diely, Peklo, Varovanie, Slová) 2,- €  3,90 €
celá séria (4xDVD, 14 dielov, zvuk SK, ENG, 420 min.)  8,- €  11,90 €

Neuveriteľné stvorenia popierajúce evolúciu
Vstúpte do fascinujúceho sveta zvierat a odhaľte zložité súvislosti, ktoré otriasajú základmi evolučnej teó-

rie. Ostatných 20 rokov Dr. Jobe Martin udivuje svojich študentov novými poznatkami zo sveta zvierat, ktoré nie 
je možné vysvetliť tradičnou evolúciou. Predtým bol nadšený evolucionista, ale jeho vedecké poznatky prešli 
evolúciou... či revolúciou, keď začal podrobne študovať svet zvierat. 

Niektoré fakty zo života zvierat sú naozaj silnými dôkazmi o Stvoriteľovi.

2DVD (3 diely, zvuk SK, CZ, ENG, 172 min.) 2,- €  5,90 €

Uvedené akciové ceny sú len pre zbory a sú platné do 31. 3. 2018. Produkty si môžete objed-
nať 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

ADRA – NOVINKY – OKTÓBER 2017
POZVÁNKA – HOVORME O NÁSILÍ NAHLAS

Pomôžte nám šíriť informácie o tom, že každý má 
právo byť šťastný. Zdieľajte pozvánku na zaujímavú 
a potrebnú diskusiu s tromi odborníčkami a samotnou 
obeťou násilia, ktorá dnes už žije svoj vlastný dôstojný 
život. Viac o diskusii, ktorá bude 23. 11. 2017 o 18.00 
hod. na Ferienčíkovej 5 v Bratislave, aj o tom, prečo ju 
organizujeme, zistíte na www.adra.sk. Ďakujeme. 

ADRA VEČER – ALBÁNSKO OČAMI 
DOBROVOĽNÍČKY

Príďte na ADRA VEČER v Bratislave alebo 
v Košiciach a preneste sa na chvíľu s nami do krajiny, 
v ktorej pomáhame už niekoľko rokov. Janka Fintová 
ako dobrovoľníčka ADRA Slovensko s podporou progra-
mu SlovakAid na vysielanie dobrovoľníkov do rozvojo-
vých krajín strávila dva roky v Tirane v Albánsku a rada 
vám o tom porozpráva.
Bratislava – 29. novembra 2017 o 18.00 hod. – Ferienčíkova 5
Košice – 9. decembra 2017 o 17.30 hod. – Hlavná 68
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INTEGRÁCIA RODÍN NA SLOVENSKU POKRAČUJE
Návšteva zoo v Bratislave potešila najmenších 

klientov nášho projektu integrácie kontaktom so 
zvieratkami a s prírodou. Na tejto príjemnej aktivite 
sa zúčastnil ADRA tím projektu Step 3 spolu s 23 deť-
mi a študentmi a 13 dospelými, prevažne matkami. 
Všetci sme sa pri tejto príležitosti nielen opäť stretli 
a porozprávali, ale najmä deti získali nové podnety 
a zážitky. Viac o tom, ako pomáhame ľuďom v núdzi 
začať nový život v bezpečí na Slovensku, zistíte na 
www.adra.sk aj v našej Výročnej správe 2016.

ĎAKUJEME, ŽE POMÁHATE S NAMI
Ak nás sledujete na fejsbúku, potom viete, že 

vlna, látky, príspevok vo výške 1 100 eur na ďalší ma-
teriál potrebný na projekt šitia a štrikovania v gréc-
kych táboroch a tiež zubné kefky, ktoré sýrskym ro-
dinám na úteku venovala firma Curaprox Slovensko, 
sa dostali do správnych rúk. Ďakujeme všetkým, ktorí 
sa zapojili do tejto pomoci, aj tímu lekárov z Vysokej 
školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ktorí 
nám pomohli s distribúciou zubných kefiek v teréne. 
Nedokážeme pomôcť všetkým, ale spolu pomáhame 
mnohým. Aj vďaka vám.

TRÉNOVALI SME NEZISKOVKY V ALŽÍRSKU
Mladí ľudia z EÚ majú možnosť nadobudnúť je-

dinečnú pracovnú skúsenosť v inej krajine a spoznať 
inú kultúru cez program EU Aid Volunteers. Postupne 
trénujeme mimovládne organizácie z Albánska, 
Alžírska, Maroka, Gruzínska a Turecka, aby boli kva-
litne pripravené na hosťovanie dobrovoľníkov z EÚ 
a získali potrebnú certifikáciu. Sme radi, že aj vďaka 
nám sa výrazne zlepší medzinárodný dobrovoľnícky 
systém, čo prinesie veľa pozitív pre dobrovoľníkov aj 
organizácie a tým aj pre ľudí v núdzi, ktorým pomá-

hajú. Kus práce za nami, ale tiež pred nami. Myslite na nás.

PREČO ROBÍME CAPACITY BUILDING? 
Vďaka skúsenostiam, ktoré máme, vieme tré-

novať a školiť ďalšie neziskové organizácie v tom, čo 
najviac potrebujú. Takto im pomáhame riadiť pro-
jekty pomoci v ich krajine efektívnejšie a dosiahnuť 
ešte lepšie výsledky. Prečítajte si na www.adra.sk/
blog, o čom sme hovorili na konferencii v Kyjeve, kde 
sa zúčastnilo až 100 ľudí z neziskového sektora na 
Ukrajine. 



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v decembri 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. 

december 2. 9. 16. 23. 30.

Pavlík M.      

Čík P.   Prešov   

Škrla M.     

Kern B. Fiľakovo Žiar n/Hr. Lipt. Hrádok Púchov D

Márföldi D. Račkova Dolina 
VL

Považská 
Bystrica

Bratislava-
Petržalka Piešťany D

Bielik S. R Trnava B. Bystrica 2 Prešov D

Kolesár F. Račkova Dolina 
VL A Lučenec Spišská N. Ves D

Plachý J. Špeciál radcov 
KPP    D

Špalek R.      

Novota J.      

Soós B. Revúca B. Bystrica 1 BA1-prenos Levice  

1. – 3. Výzvy lásky Račkova Dolina

10. Výbor SZ CASD Považská Bystrica

15. – 17. Špeciál vodcov

30. Zbierka 13. soboty pre Euroázijskú divíziu


