
Vý z n a m n é d n i
Milé sestry, milí bratia, milí mladí ľudia 

v Kristovi!

Určite poznáte výrok apoštola Pavla: 
„Niekto pokladá určitý deň za dôležitejší 
ako iný, druhý hodnotí každý deň rovnako. 
Každý nech je úplne presvedčený o svojom 
presvedčení.“ (Rim 14,5) Týmto výrokom 
Pavol vlastne hovorí, že každý môže slo-
bodne vnímať hodnotu jednotlivých dní pod-
ľa seba, podľa svojho presvedčenia. K tomu 

určite patria narodeniny a v našej oblasti aj meniny. Tie práve v tomto období určite niekto 
z nás má a pristupuje k nim podľa svojho presvedčenia. Ja osobne v takýchto dňoch 
vidím príležitosť. Príležitosť na zastavenie, hodnotenie prežitého života, na uvedomelé 
vyjadrenie vďaky Pánovi Ježišovi, na vyjadrenie úcty druhému človeku. Ale to je len môj 
pohľad. 

Keď som na internete zisťoval, aké sú v tomto období v našej spoločnosti významné 
dni, našiel som, pre mňa prekvapujúce, množstvo takýchto dní v mesiaci október. Po-
súďte sami: 

1. 10. –  Medzinárodný deň starších ľudí 
2. 10. –  Svetový deň hospodárskych zvierat
3. 10. –  Svetový deň úsmevu 
4. 10. –  (do 10. 10.) Svetový týždeň vesmíru 
5. 10. –  Medzinárodný deň učiteľov 
6. 10. –  Svetový deň ľudských sídiel 
8. 10. –  Medzinárodný deň za obmedzenie prírodných katastrof (OSN) 
9. 10. –  Svetový poštový deň 
10. 10. –  Svetový deň vajec  
12. 10. –  Svetový deň artritídy
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15. 10. –  Deň bielej palice 
17. 10. –  Medzinárodný deň za odstránenie chudoby 
18. 10. –  Sviatok sv. Lukáša, patróna umelcov a lekárov 
19. 10. –  Svetový deň chôdze 
20. 10. –  Svetový deň osteoporózy 
22. 10. –  Svetový deň misií
24. 10. –  Deň OSN 
28. 10. –  Deň vzniku samostatného Česko-Slovenského štátu
29. 10. –  Deň narodenia Ľ. Štúra
30. 10. –  Výročie Deklarácie slovenského národa
31. 10. –  Deň reformácie

Týka sa vás niektorý z týchto dní? Ak áno, prečo? Alebo prečo nie? Patríte do niekto-
rej skupiny ľudí, ktorí sú tu spomínaní? Alebo máte osobný záujem o spomínané oblasti? 
Pokiaľ áno, tak by ste mohli tento deň prežiť trochu inak, výnimočnejšie či zvláštnejšie. 

Keď som sa nad tým zamýšľal, zistil som, že skoro každé oddelenie v našej cirkvi by 
mohlo v tomto mesiaci využiť príležitosť a zorganizovať akciu pre ľudí v zbore a obci. Je 
to príležitosť, ktorú môže využiť každý jeden z nás na odovzdanie Božieho pohľadu na 
danú tému. Je to šanca a škoda ju zahodiť.  

Ak by som mal vybrať iba jeden deň zo všetkých, určite by to bol Deň reformácie, 
lebo o tom, čo priniesla reformácia všetkým ľuďom na svete, sa dnes málo vie, a teda ani 
sa veľmi necení. Tým najväčším pokladom je Biblia, ako základ viery a života. A okrem 
toho aj šírenie vzdelanosti v rôznych iných oblastiach užitočných pre ľudí, napr. v lekár-
stve. Taktiež zmena postoja ľudí na aktívny a samostatný, keďže pred Bohom zodpovedá 
každý sám za seba. Reformácia však priniesla nielen samostatne aktívny náboženský 
život človeka, ale aj veľký rozmach samostatných remeselníkov a podnikateľov, teda roz-
voj obchodu. A pre ľudí v spoločnosti priniesla slobodu v myslení a konaní, čoho ovocie 
zbierame ešte aj my dnes. Reformácia teda mala svoj zmysel. A má ho aj dnes, v spoloč-
nosti, ktorá sa neustále mení (reformuje). Pozitívny vplyv reformy nášho myslenia, chá-
pania Boha, pochopenia našej úlohy a možností v živote nám prinesie zmeny, ktoré budú 
požehnaním nielen pre nás, ale aj pre ľudí okolo nás. Tak nezostaňme len pri oživení. 

Božie vedenie a premenu Ním vám želá

 Jozef Plachý
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 BT 2012 – EVANJELIUM PODĽA 
EZECHIELA

Nielen krásna príroda Nízkych Tatier a srdečné spoločenstvo bratov a sestier, ale hlav-
ne živé prednášky brata Jiřiho Moskalu vytvorili radostnú a požehnanú atmosféru to-
horočného Biblického týždňa. J. Moskala nás navštívil už tretíkrát a pokračoval v téme 
evanjelií (Evanjelium podľa Ježiša, Evanjelium v posolstve malých prorokov). Tentoraz 
sme študovali starozmluvnú prorockú knihu Ezechiel a opäť sme v nej hľadali aktuálne 
posolstvo evanjelia.

Na CD-ROM-e nájdete záznam všetkých prednášok J. Moskalu, jeho prezentácie k pred-
náškam, záznam prednášok v textovej podobe – BITY, a na dotvorenie atmosféry aj 
krátku videoprezentáciu. Štandardným bonusom je kázanie M. Pavlíka z piatku večera 
a sobotné kázania J. Moskalu a K. Badinského. 

CD-ROM (mp3)   2,- €
Záznam 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

VydaVateľstVo adVent-orion ponúka

cena 4,- ¤

Nancy van Peltová
ako byť skVelým rodičom
Ešte nikdy nebola rodina v takom vážnom ohrození 
ako dnes. Polovica manželstiev sa končí rozvodom. 
Dôležitosť medziľudských vzťahov však zostáva rov-
naká. Deti potrebujú rodičov. Ich úloha pri vytváraní 
charakteru dieťaťa je nezastupiteľná. Kniha vyzdvihuje 
sebaúctu dieťaťa ako základný faktor ovplyvňujúci jeho 
úspešnú budúcnosť. Zoznamuje čitateľa so základmi 
formovania jeho osobnosti a s tým, ako viesť v rodine 
efektívnu komunikáciu. 

164 strán, 10,7 x 12,4 cm, viaz.



Plán návštev zborov

3. – 4. KO/CSU Kazateľské stretnutie Bratislava
5. – 7. OM/KP Show Time Považská Bystrica
12. – 14. OD Múzička Lučenec
15. KO Okrskové stretnutia kazateľov BA, BB, KE
15. – 19. KE Skupinová KE Námestovo, Tvrdošín
20. KD Služba žien BB 2
20. SŠ Stretnutie učiteľov SŠ – Východné  

Slovensko Košice 1
19. – 21. KP Kurz radcov OZ KP – Áčko 

Dôležité akcie v októbri

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

Október 6 13 20 27
Pavlík, M.    Poprad
Čík, P.    P. Bystrica
Badinský, K. Rankovce D Bánovce n. B. Poprad
Popovič, O. Zlaté Moravce Lipt. Hrádok B. Bystrica 2 Poprad
Bielik, S. BA Jabloň Rožňava Košice 1 Poprad
Kolesár, F. P. Bystrica A A Zvolen
Soós, B. Brezno  R. Sobota  

Nancy van Peltová
ako zVládnuť partnerskú komunikáciu

Knižka je výberom najdôležitejších myšlienok z knihy 
Umenie komunikovať od známej americkej psycho-
logičky Nancy van Peltovej. Autorka pomáha odhaliť 
a pomenovať chybné komunikačné návyky a zároveň 
pripomína princípy, ktoré – ak ich prijmeme za svoje – 
môžu zachrániť či obnoviť aj narušený vzťah. Partnerov 
vedie ku skutočnému záujmu o seba navzájom a k hlb-
šiemu porozumeniu, ktoré sa zakladá na rešpektovaní 
vlastných i partnerových postojov a pocitov.

164 strán, 10,7 x 12,4 cm, viaz.cena 4,- ¤


