
„Preto aj vy buďte hotoví...“
„Preto aj vy buďte hotoví, lebo v tú 

hodinu, v ktorú sa nenazdáte, príde Syn 
človeka. Ktože je teda tým verným slu-
hom a opatrným, ktorého ustanovil jeho 
Pán nad svojou čeľaďou, aby im dával 
pokrm na čas? Blahoslavený ten sluha, 
ktorého, keď príde jeho pán, nájde tak 
robiť.“ (Mat 24,44-46)

Týmito slovami končí Pán Ježiš 24. 
kapitolu Matúšovho evanjelia a tému ho-
voriacu o znameniach Jeho druhého prí-

chodu. Nechcel, aby niekto zostal v nevedomosti v otázke: čo znamená „byť hotový“. Preto 
tak jasne hovorí o tom, že verný a opatrný sluha sýti dobrým druhých ľudí. Jeho prioritou sú 
oni a ich potreby. Preto vzťah k nim uprednostnil pred svojimi záujmami. Je to presný opak 
zlého sluhu, ktorý sýti hlavne seba a vzťahy s inými má veľmi narušené. Aby myšlienku do-
tiahol, pokračuje v nej aj v 25. kapitole, kde toho hotového sluhu predstavuje päť múdrych 
panien majúcich dostatok oleja v nádobách. Olej, symbolizujúci Ducha Svätého, poukazu-
je na prítomnosť ovocia Ducha, ktoré sa prejavuje hlavne vo vzťahoch k druhým ľuďom, 
obohacujúc ich o „lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrotu, dobrotivosť, vernosť, krotkosť 
a zdržanlivosť“. Zlého sluhu reprezentuje päť bláznivých panien, ktorým chýba práve táto hĺb-
ka skúsenosti s ovocím Ducha Svätého. Ony sú bohaté na vonkajšie prejavy náboženstva, 
ale chýba im práve osobné poznanie Pána Ježiša Krista cez živú prítomnosť Ducha Svätého, 
prejavujúcu sa vo vzťahoch k iným ľuďom. Verný a opatrný sluha je definovaný i v podo-
benstve o hrivnách. Aj tu vyniká jeho ochota investovať svoje dary do iných, budujúc vzťahy 
a získavajúc ich pre kráľovstvo Božie. Zlého a lenivého sluhu tu reprezentuje ten, ktorý si 
svoju hrivnu „zakopal“, bojac sa že ho o ňu druhí pripravia. Skrátka neriskoval, neslúžil ňou 
a nemyslel na druhých, a tak sa pre nich stal úplne neužitočným. 

Myšlienky o oboch sluhoch uzaviera scéna, v ktorej sa aj verný, aj neverný sluha postavia 
pred svojho Pána. To, čo pri súde najviac rozhoduje a na čo sa Pán Ježiš Kristus odvoláva, 
sú opäť vzťahy, ktoré pestovali na zemi. Obe skupiny sluhov sú prekvapené. Ani jedna sku-
pina si nevedela predstaviť, kedy a kde sa na zemi osobne stretla s Pánom Ježišom Kristom 
a kedy mu poslúžila či neposlúžila. To, čo rozhodlo, bolo práve ovocie Ducha Svätého prežité 
vo vzťahoch k iným ľuďom. Posolstvo 24. a 25. kapitoly ma nabáda na prehodnotenie našich 
misijných aktivít a na presunutie ich ťažiska z úrovne informácií do oblasti vzťahov s ľuďmi 
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oznamy

Oznam: knižný evanjelista – darca
S platnosťou od 1. 1. 2017 vzniklo nové zaradenie knižného evanjelistu: 

Knižný evanjelista – DARCA. Toto zaradenie umožňuje nakupovať literatúru vy-
davateľstva Advent-Orion a produkty Štúdia Nádej so zľavou na účel darovania. 
Verím, že aj tento krok nás povzbudí na osobnú misijnú službu. Bližšie informácie 

vám poskytne starší zboru, kazateľ alebo knižný evanjelista na plný čas. 
Rastislav Špalek, vedúci oddelenia knižnej evanjelizácie

2 % môžu urobiť rozdiel 
Niekedy stačí len veľmi málo a zmeniť sa toho môže veľa. Aj tento rok 

majú fyzické a právnické osoby možnosť rozhodnúť, na aký účel budú použité 
2 % z ich daní. Daň, ktorú fyzické, právnické osoby a zamestnanci odvádzajú 
štátu, tak môže byť čiastočne určená aj na podporu humanitárnej organizácie 

ADRA a občianskych združení Pathfinder či Život a zdravie. O využití dvoch percent môžu 
daňoví poplatníci rozhodnúť do 31. marca, respektíve 30. apríla 2016. Tlačivá a podrobné 
informácie o tom, ako určiť 2 % z vašich daní práve jednej z týchto organizácií, nájdete na 
ich webových stránkach http://www.adra.sk/aktivne-projekty/, http://www.zivotazdravie.sk/
aktuality/zaz-2p-2016/ http://www.zivotazdravie.sk/. Užitočné informácie sú aj tu: http://www.
rozhodni.sk/.

V Skutkoch apoštolov čítame na viacerých miestach o tom, ako prvé kresťanské zbory 
podporovali svojich bratov a sestry pri šírení Ježišovho posolstva vo svete. Okrem toho, že 
Jeho lásku a nádej šírili sami vo svojom okolí, chceli prispieť k tomu, aby sa toto posolstvo 
dostávalo aj ďalej. Niekedy si dôležité rozhodnutia nevyžadujú žiadnu finančnú investíciu ani 
dlhé plánovanie. Stačí len trochu nášho času navyše. Ich vplyv však môže byť oveľa väčší, 
než by sme v prvej chvíli očakávali.

Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD

Modlitebný týždeň kresťanského domova
V dňoch 13. – 19. 2. 2017 prebehne modlitebný týždeň kresťanského domova. Radomír 

Jonczy, vedúci oddelenia kresťanského domova pri Česko-Slovenskej únii Cirkvi adventistov 

okolo nás. Skúste spolu so mnou nad tým uvažovať. EGW nás upozorňuje: „Tí, ktorí si činia 
nárok byť dietkami Kristovými, musia nasledovať Jeho príklad. Zmiernite telesnú biedu a ne-
dostatok svojich blížnych a ich vďačnosť strhne všetky predsudky a umožní vám zasiahnuť 
ich srdce. Vážne o tom uvažujte!“ (TM:425) 

Bohatstvo poznania a požehnania, ktoré sme ako Cirkev adventistov s. d. dostali, by nás 
malo viesť k súcitu s tými, ktorí okolo nás žijú, a sýtiť ich ovocím Ducha Svätého, ktoré je tým 
pravým Božím pokrmom, dávaným „verným a opatrným sluhom“ v pravý čas. 

Bohumil Kern, predseda SZ CASD



– 3 –

siedmeho dňa, pripravil prednášky modlitebného Týždňa kresťanského 
domova s duchovnou tematikou s názvom Ježišova rodina. V centre 
nášho záujmu bude Ježiš. Čaká nás uvažovanie o prostredí, ktoré ho 
formovalo, aj o tom, aký bol jeho vzťah k rodine, manželstvu, k ženám 
a deťom. Prednášky sú spracované v tlačenej verzii a budú k dispozícii 
aj v obrazovej podobe. Poteší nás, keď sa nad ich posolstvom spolu 
s manželskými pármi a rodinami vo svojich zborov zamyslíte, prípadne 
k nim pozvete i svojich priateľov a verejnosť. Aj takáto aktivita môže byť 
jednou z foriem využitia Národného týždňa manželstva (http://ntm.sk/) 
v prostredí, v ktorom žijete. Prednášky si môžete vyzdvihnúť u svojich 

zborových traktátnikov, alebo si stiahnuť ich elektronickú verziu tu: http://www.casd.sk/wp-con-
tent/uploads/2017/01/Prednasky-KD-2017.pdf.

Pozvánka pre Generáciu 50 PLUS do Nízkych Tatier
Srdečne vás pozývame na 2. ročník jarného pobytu 

GENERÁCIE 50+ na Slovensku do Nízkych Tatier v termíne 
7. − 12. mája 2017. Stretnutie sa uskutoční tu: Demänovská Dolina 75, Nízke Tatry. Cena 
pobytu je 165 eur.

• Príďte prežiť týždeň v lone krásnej prírody pri Vrbickom plese
• Zažiť pútavý pohľad do minulosti CASD s historikom KARLOM CHLEBKOM
• Nadviazať nové kontakty a priateľstvá
• Aktívne si oddýchnuť
Záujemcovia, hláste sa tu:
Iveta Halešová, e-mail: generacia50@gmail.com, tel: +421 944 930 445, +420 602 793 564
Všetky ďalšie informácie nájdete tu: 
http://www.casd.sk/pozvanka-pre-generaciu-50-plus-do-nizkych-tatier/

Pozvánka na stretnutie SINGLE – SoNS 2017
Združenie odvážnych nepriateľov samoty pozýva každého, kto je sám, na letnú rekreáciu 

so spoločenskou, turistickou i duchovnou náplňou. Uskutoční sa od nedele 23. 7. do nedele 
30. 7. 2017 pri Lipne, tzv. českom mori v obci Černá v Pošumaví, v hoteli Racek, ubytovňa 
a chaty. Vyplnenú prihlášku je potrebné poslať do 31. 3. 2017 písomne na adresu: Bohumil 
Doležal, Dolní Cerekev 102, PSČ: 58 845, alebo na e-mail: hasselblad500D.C@gmail.com. 
Dôležitá informácia: Účastníci zo Slovenska môžu zaplatiť až na mieste. Prihlášku a všetky 
ďalšie informácie nájdete tu: http://www.casd.sk/pozvanka-na-stretnutie-single-sons-2015-2/ 

Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD a vedúci oddelenia kresťanského domova

PS:e 2017 
Milí priatelia.
srdečne Vás pozývame na konferenciu o službe „PSE – Pieseň 

v službe evanjelia“ do Banskej Bystrice v čase 9. − 11. júna 2017. 
Túžime sa opäť stretnúť, zdieľať sa a povzbudiť jeden druhého slovom 
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i piesňami. Je dôležité a užitočné vzájomne hovoriť o tom, ako Ježiš pôsobí v našich živo-
toch, a tiež ako sa deliť o vieru v Ježiša Krista vo svojom okolí. Hlavnými hosťami tento rok 
budú Jindřich Černohorský (kazateľ, redaktor a moderátor Hope TV) a Marek Krajčí (zakla-
dateľ platformy „Kresťania v meste“ a poslanec NR SR). Veríme, že aj tento rok načerpáte 
„duchovné palivo“ J Jednoducho príďte. Ďalšie informácie budeme postupne zverejňovať. 
Tešíme sa na Vás.

Za celý tím Juraj Turóci

POĎAKOVANIE 
Ďakujeme všetkým zborom, ktoré sa zapojili do 

Soboty s ADROU. Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste 
nielen slovami, ale aj skutkami lásky ukázali, že vaše 
srdcia sú otvorené pre druhých. Ďakujeme za zapoje-
nie sa do zbierky určenej na pomoc deťom zo sirotinca v Marachi v Keni. Výška vyzbieranej 
sumy k 15. 1. 2017 je 3 882 €. Ďakujeme tiež deťom a učiteľkám, ktoré vytvorili nádherné 
srdiečka pre deti zo sirotinca v Marachi v Keni a doručili ich do ADRY. Srdcia budú doručené 
africkým deťom začiatkom marca. 

„Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť...“ Mt 25,35
V duchu tohto biblického textu sa obidva košické zbory CASD rozhodli pomôcť ľuďom 

bez domova. V spolupráci s DC ADRA Košice sme po dohode s ACH Košice a ich nocľa-
hárňou Emauz začali týmto ľuďom ponúkať od začiatku decembra minulého roka /vždy 
v utorok a vo štvrtok/ varenú stravu, teplý čaj a v prípade potreby aj šatstvo a obuv. Projekt 
realizujeme pred nocľahárňou na Fialkovej ulici. Boh nám toto dielo požehnáva. Táto po-
moc sa realizuje vďaka finančným a vecným darom členov košických zborov. Vďaka patrí 
aj sestre Aničke Jušíkovej, ktorá jedlo pripravuje. S rozvozom stravy jej pomáhajú naši 
ochotní dobrovoľníci. V priebehu krátkeho obdobia sa nám zdvojnásobil počet záujemcov 
o teplé jedlo z počiatočných 20 − 25. Ďakujeme Bohu, že môžeme slúžiť tak, ako ON slúžil 
a učil slúžiť svojich apoštolov. 

DC ADRA Košice: Peter Miľko 



– 5 –

Iba 2 % z dane...
Iba 2 % z vašich daní nám pomôžu na 100 %. Pomôžu nám robiť našu prácu ešte lepšie 

a pomáhať ďalším rodinám a deťom v núdzi. Aj vďaka vám meníme ich životy k lepšiemu. 
Číslo účtu pre venovanie 2 % z daní zamestnancov, FO, PO ADRE je: 
SK50 0200 0000 0030 8423 6558
Tlačivá na poukázanie 2 % z dane nájdete na: www.adra.sk (a tam dole: Daruj 2 %). 
ĎAKUJEME! 

Školenia o správnych hygienických návykoch
V decembri sme úspešne ukončili ško-

lenia o správnych hygienických návykoch, 
ktoré boli súčasťou projektu vody a sanitácie 
v Moldavsku, kde je nielen zlá situácia (chý-
ba pitná voda a kanalizácia), ale aj vedomosť 
v oblasti hygieny. Spolu s našimi partnermi 
(ADRA Moldavsko a Česká republika a vďa-
ka finančnej podpore SlovakAid) prebehli 
workshopy na viacerých úrovniach: pre deti, 
rodičov a pedagógov, aby mohli aj rodičia, aj 

učitelia usmerňovať deti v dodržiavaní novo naučených hygienických pravidiel. Ďakujeme aj 
všetkým vám, že pomáhate spolu s nami!

SPOZNAJTE FARMÁRKU SEZÓNY
Zoznámte sa s Mary, 50-ročnou matkou štyroch detí a farmárkou, ktorá počas prvej se-

zóny dokázala vypestovať najväčšie 
množstvo sezamu: na poli, ktoré 
mierne presahovalo jeden aker, sa 
Mary urodilo rekordných 426 kíl se-
zamových semien! Pre porovnanie, 
priemerný farmár vyprodukoval na 
jednom akri približne 100 kíl. Úspech 
Mary ešte zvýrazňuje skutočnosť, že 
na celé pestovanie bola sama: jej 
manžel a synovia sa dočasne nachá-
dzajú mimo Busie, dcéry sú vydaté a bývajú ďaleko. Táto žena je vzorom pre všetkých tvrdo 
pracujúcich ľudí. Za svoj nadštandardný prínos si od nás odniesla diplom, tričko a dodatočnú 
plachtu na sušenie sezamu − tá je pri takýchto objemoch viac než potrebná. 

Blahoželáme!
P.S. Na odovzdávanie cien prišla Mary spolu s ďalšími štyrmi farmárkami, pripravenými 

pridať sa k nášmu sezamovému družstvu, vďaka ktorému majú chudobní farmári prácu, sú 
sebestační a môžu napríklad poslať svoje deti do školy.



Plán návštev zborov

Dôležité akcie vo februári 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. 

11. − 12. Múzička Kežmarok

11. − 18. Týždeň kresťanského domova

Február 4. 11. 18. 25.

Pavlík M. Lučenec Bratislava 2

Čík P.

Škrla M.

Kern B. Piešťany Brezno BA - Dúbravka D

Márföldi D. Lipt. Hrádok Púchov Nitra 1 Čadca

Bielik S. Trenčín Rakúsy Prievidza Bánovce n/B

Kolesár F. Pov. Bystrica Ban. Bystrica 2 Poprad Košice 2

Plachý J. Kežmarok Master Guide

Špalek R.

Novota J. Ban. Bystrica 2

Soós B. Prievidza Sereď Gerlachov BA1 prenos


