
„Končia sa sny a začína sa život...“
...znelo motto na našom maturit-

nom table. Podobné pocity môžu mať 
mnohí študenti, ktorým sa končia 
prázdniny, ako aj pracujúci, ktorým 
sa skončila dovolenka. September je 
mesiac, kedy mnohí začínajú uvažo-
vať o nových povinnostiach i víziách. 
Rok 2015 bude v našej cirkvi vyhlá-
sený za rok zdravia. Pri tejto príleži-
tosti by sme chceli upriamiť pozor-

nosť našich členov na aktívny prístup k vlastnému zdraviu aj zdraviu našich priateľov. 
Plánujeme vydať misijnú knihu roka venovanú práve tejto problematike. O tom, že 
pôjde o komplexný pohľad na zdravie, svedčí aj tento citát z pripravovanej knihy:

„Vedci už desaťročia skúmajú vzťah medzi vierou a uzdravením. Dnes máme 
množstvo dôkazov o tom, že viera skutočne ovplyvňuje náš celkový stav. Viera 
v osobného Boha, ktorý nás miluje a chce pre nás len to najlepšie, priaznivo vplýva 
na naše telesné a duševné zdravie. To, čomu veríme o Bohu, má vplyv na každú ob-
lasť nášho života. Naše duchovné postoje a praktiky ovplyvňujú jeho kvalitu. Preto je 
to práve duchovná dimenzia nášho života, ktorá zohráva oveľa väčšiu úlohu v našom 
celkovom zdravotnom stave, než sme tušili. 

Aj napriek tomu, že výskumy stále pokračujú, jasne si uvedomujeme, že s vierou 
sa skutočne musí počítať... Viera a duchovnosť však nie sú jediné zložky potrebné 
pre zdravie jednotlivca. Príchodom hriechu všetci do určitej miery trpíme telesne, 
duševne a duchovne, a to bez ohľadu na to, aká silná je naša viera v Boha.

Biblia popisuje, ako Jób, ktorý mal veľkú vieru, prekonal ničivé fyzické útrapy. 
Apoštol Pavol tri razy prosil Boha, aby mu z tela odstránil konkrétny osteň, no na-
miesto telesného uzdravenia sa dočkal odpovede ‚dosť máš mojej milosti‘ od Pána, 
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ktorý ďalej dodal: ‚Lebo moja sila sa dokonáva v slabosti‘ (2Kor 12,9). Nie div, že 
Pavol dokáže povedať: ‚Lebo keď som slabý, som silný‘ (v. 10). Takéto povzbudenie 
má zmysel najmä pre tých, ktorých aj napriek viere, modlitbe a lekárskym zásahom 
stále sužujú chronické ochorenia.“

Veríme, že mnohé praktické rady z tejto knihy ako aj z pravidelne publikovaných 
článkov v našom Spravodajcovi pomôžu mnohým lepšie pochopiť našu prednosť 
upevňovať svoje zdravie pre čo najlepšiu použiteľnosť v Božom diele v službe lásky 
všetkým ľuďom bez rozdielu aj počas roku 2015 − roku zdravia.

Do nastávajúcich mesiacov, bohatých na povinnosti a pracovné vyťaženie, vám 
želáme veľa zdravia a požehnania od nášho nebeského Pána.

Za odd. zdravia pri CASD 
Bohumil Kern 

vedúci oddelenia zdravia

oznamy: 
Oddelenie kresťanského domova banskobystrického zboru a SZ CASD vás 

pozývajú na víkendový pobyt stredoslovenského okrsku s názvom:

 „Tajomstvá najlepších vzťahov“,

ktorý sa uskutoční v dňoch 26. − 28. septembra 
2014 vo Vysokých Tatrách (Veľká Lomnica, 
hotel Agro, www.hotelagro.sk). Víkendový pobyt 
je určený predovšetkým pre páry a zameraný na 
praktický program budovania fungujúcich vzťa-
hov a výnimočných manželstiev. Prednášať 
bude lektor, konzultant a partnerský poradca 
Mojmír Voráč. 

Cena: 35 €/osoba/pobyt

Prihlášky: do 2. septembra 2014, Milan Uhrín, tel.: 0905 767 200, 
e-mail: Muhrin@casd.sk
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BT 2014 – Veľký príbeh Biblie 2
Je dobrou tradíciou, že už 20 rokov máme 

na Slovensku biblický týždeň. Ten tohoročný 
sa konal v krásnom prostredí Západných Tatier, v Žiarskej doline. Hosťom bol brat 
Daniel Duda, ktorý prednášal na biblických týždňoch už päťkrát. Pokračoval v téme, 
ktorú začal v roku 2009: „Biblia je jedným veľkým dramatickým príbehom, ktorý má 
7 častí – dejstiev. Ak chceme pochopiť Bibliu a miesto, kde sa nachádzame, musíme 
čítať príbeh Biblie ako celok.“ V prednáškach spájal základné biblické texty do šir-
ších súvislostí a viedol svojich poslucháčov k ochote meniť svoje dávnejšie postoje 
a nahrádzať ich „aktuálnou prítomnou pravdou“ prejavujúcou sa v praktickom živote.

Na CD-ROM-e nájdete záznam všetkých prednášok brata D. Dudu v zvukovej 
podobe, jeho večerné zamyslenia, odpovede na otázky a sobotné kázanie. Dobrou 
študijnou pomôckou k prednáškam sú aj prezentácie. Tradične sú na CD-ROM-e na 
dotvorenie atmosféry aj fotografie a videá. 

CD-ROM (mp3)  2,- €

ŽIVOT. Náhoda alebo zámer?
Pripravili sme pre vás nové vydanie tohto populárneho DVD! Okrem českého 

a anglického dabingu obsahuje už aj slovenský dabing popredných hercov a je vy-
lepšené o ovládanie základných funkcií menu. DVD obsahuje 18 odborných predná-
šok vedcov a teológov, ktorí z rôznych oblastí ponúkajú svoje pohľady na stvorenie. 
Samozrejme, okrem vedecko-populárnych informácií sledovanie tohto dokumentu 
prináša aj umelecký zážitok vďaka peknej hudbe a prekrásnym záberom prírody. 
Vzhľadom na to, že tento rok vyhlásila Generálna konferencia CASD za rok stvo-
renia, je to výborný materiál, ktorý môžete podarovať svojim priateľom. Prispieva 
k tomu aj cena, ktorá zahŕňa len výrobné náklady nosiča.

DVD    0,40 €

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



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v septembri:

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. 

4. − 8. KE Výročný seminár KE Č-S únia Račkova dolina
12. − 15. OZ Školenie lektorov OZ ŽaZ Liptovský Mikuláš
12. − 14. OM Východná Vysoká
18. KO Okrskové stretnutia kazateľov BA, BB, KE
19. − 21. KP Výbor OZ KP
26. − 28. KD SS okrsok, víkend. pobyt Veľká Lomnica
30. SZ Výbor Slovenského združenia Považská Bystrica

September 6. 13. 20. 27.
Badinský K. R Bratislava 1 Čakanovce Čadca

Popovič O. Humenné Poprad Martin KD

Bielik S. D L. Hrádok Michalovce Zvolen

Kolesár F. Bratislava 2 Mlynčeky R Pov. Bystrica

Soós B. D Vaďovce

Pozvánka na Nalaď sa! 5 „Nájdi svoje miesto“

Milé sestry a bratia, drahí priatelia a mladí ľudia. Víkendovky Nalaď sa!, určené najmä tým, 
ktorí majú blizko k oslave nášho Boha hudbou, sa počas svojej už takmer dvojročnej aktivity 
snáď dostali aj do vášho povedomia. Víkend 19. a 20. 9 v Považskej Bystrici si zakrúžkujte 
vo svojich kalendároch červenou! A chcem vám ho dať do pozornosti hneď z dvoch význam-
ných dôvodov. Tým prvým bude predstavenie piesní z vôbec prvého mládežníckeho CD chvál 
s názvom „Nalaď sa na živé chvály“ a uskutoční sa v piatok večer od 19:00 hod. Ak budete mať 
chuť a cestu okolo, budeme veľmi radi, keď sa k nám pripojíte. No a tým druhým dôvodom 
je program s názvom „Nájdi svoje miesto“, ktorý chystáme na sobotu spolu s našimi hosťami 
z BCC Worship! Počas sobotného dopoludnia sa zoznámime s ich službou, odpoludnia budú 
viesť semináre pre spevákov a hudobníkov ohľadom aranžmá piesní a večer o 19.00 nás čaká 
verejná evanjelizácia pre Považskú Bystricu. Zaujalo vás to? Tak neváhajte a príďte nás 
podporiť, alebo sa niečo podučiť. Na sobotný program s BCC Worship je potrebné sa prihlásiť. 
Viac informácií na michal.sevcik@live.com, 0907 822 427.

Tak príď a nájdi svoje miesto!
Za organizačný tím Michal Ševčík


