
Deti sú tu 
Odkiaľ sa vzali? Komu patria? Akú 

majú hodnotu?
Ak si správne odpoviete na tieto tri 

otázky, malo by vás to priviesť k úplne 
inému prístupu k deťom, než má dnes 
väčšina rodičov. K prístupu nielen vnú-
torne zodpovednému, ale aj prakticky 
konanému, lebo deti sú to najhodnot-
nejšie a najvzácnejšie, čo nám je v ži-
vote dané od Pána Boha. 

Ale pokiaľ sa necháme viesť na-
šou porušenou prirodzenosťou, povinnosťami života alebo mnohými ponukami, potom 
si vytvárame priority, ktoré síce nemusia zodpovedať našim hodnotám, ale utvárajú náš 
reálny každodenný život, a tým aj životy našich detí. Potom deti nevidia naše skryté kva-
litné hodnoty, vidia iba náš každodenný život, ktorý im ponúkame. A myslia si, že všetko 
je inak... Prirodzene, tieto naše „priority“ sa do nich dostávajú, ukladajú sa ako hodnoty, 
pre ktoré žijú ich mama a otec, a budú ich považovať za správne. Za správne pre skutoč-
ne veriacich ľudí. Napríklad prácu v zamestnaní do večera, ktorá ma oberá o všetky sily 
pre mojich najbližších. Veď deti sa chcú s nami hrať, tráviť trochu osobného času. Alebo 
povinnosti v domácnosti, ktoré ma oberajú o spoločné rodinné chvíle pri rozhovoroch, 
jedle, pri Božom slove a modlitbách. Alebo zábava na internete, nerodinná „socializácia“ 
na Facebooku či pozeranie televízie, čo ma oddeľuje od mojich blízkych doma a postup-
ne odosobňuje. Každý si potom hľadá vlastné naplnenie, vlastný svet, čo je napokon 
prirodzené, alebo naše svety potom nemajú takmer žiadny hlbší spoločný prienik. 

Čas, ktorý na to máme, ubehne pomerne rýchlo. Tých prvých 10 až 12 rokov živo-
ta dieťaťa mu môžeme vštepovať pravé hodnoty pretavené do priorít bežného života. 
Potom príde puberta a už to bude ťažké alebo nemožné. Záleží na tom, aké skutočné to 
bolo doteraz... 

Naše bytosti potrebujú zdieľanie, záujem a pomoc. Bez toho chradneme, trpíme, 
chorieme a umierame. A to už asi nielen vieme, ale máme aj osobne zažité. Ako asi 
skončia naše deti v spoločnosti, keď ich „vypustíme“ takto naformátované medzi ostat-
ných? Minimálne rovnako ako my. Ak si povieme: „Keby skončil aspoň tak ako ja“, potom 
je tu otázka, či je to skutočne to, čo chceme. Či chcem, aby moje deti žili rovnako ako ja. 

 
S L O V E N S K É H O  Z D R U Ž E N I A  C I R K V I  A D V E N T I S T O V  S . D .

2 0 1 4

SPRAVODAJCA 
október  



– 2 –

Skutočne im neprajem nič lepšie? A je ten môj život dostačujúci aj pre Boha? Veď kto má 
skutočný záujem o Neho a Jeho dielo? 

 Deti sú tu. Takmer každý človek dostáva od Pána Boha príležitosť vychovať ich 
a odovzdať im správne hodnoty. Najmä my kresťania, ktorí tie hodnoty poznáme. Zvoľme 
si preto aj správne priority v bežnom živote, aby naše hodnoty nezostali skryté. Alebo 
formálne. 

Dušu dieťaťa reálne niečo či niekto zaplní. Kto a čo to bude, o tom rozhodujeme aj 
my, a to najviac v ich mladosti. Potom o tom už bude rozhodovať naše dieťa na základe 
toho, čo videlo, počulo, zažilo. 

Prajem nám, rodičom, aby sme sa dokázali posunúť k reálnemu životu podľa dob-
rých hodnôt. Či už sami, s Božou pomocou, alebo aj s pomocou druhých. O tom rozho-
dujeme len my. Nech nás vždy povzbudí Boží živý dar, tie reálne Božie bytosti, ktoré sú 
zverené práve nám, do nášho života, mne i tebe. Boh je úžasný 

Jozef Plachý, vedúci oddelenia detí

SPOZNAJ RÍŠU ZVIERAT  
inými očami

V rámci roku stvorenia, ktorý vyhlásila Generálna konferencia našej cirkvi, sme pre deti 
a mládež pripravili veľmi zaujímavý a poučný dokumentárny seriál. 

Pripojte sa k trom odvážnym ženám a vychutnajte si prekrásny výhľad z chrbta slona, 
zistite, či by sa dal pohladkať gepard, a zasmejte sa na veselých hrách s opicami. Na vlast-
né oči uvidíte, ako kŕmia vtáky, spoznáte úhory a zistíte, či sa dá dôverovať vlkom. Chvíle 
napätia budete prežívať pri sledovaní, aké to je ponárať sa s bielymi žralokmi či plávať šírym 
morom s korytnačkami. A tiež budete pozorovať tie malé, milé stvorenia – surikaty, ako si 
krásne spolu nažívajú. Stretnete aj citlivých ľudí, ktorí sa starajú o zranené a opustené zvie-
ratá a často im tým zachránia život. V tom všetkom spoznáte šikovnosť múdreho Stvoriteľa.

11-dielny dokumentárny seriál na 3 DVD  
/SK a ENG zvuk/      9,90 €

Zľavu 20 % si môžete uplatniť do  30. 11. 2014 pri objednaní 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
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Možnosť vytvorenia vlastnej skupiny v mobilnej sieti
Od spoločnosti T-com sme dostali ponuku vytvoriť vlastnú skupinu v rámci ich siete, a preto 

chceme túto možnosť poskytnúť všetkým členom cirkvi. V Česku tento projekt už úspešne exis-
tuje niekoľko rokov. Cenové ponuky sú výhodnejšie ako pri individuálnej zmluve. Vo všetkých 
programoch je telefonovanie za rovnakých podmienok do celej EU, na mobilné aj pevné siete 
+ USA, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko. V rámci novovytvorenej skupiny CASD bude medzi 
jednotlivými účastníkmi v skupine možné telefonovanie zadarmo bez obmedzenia.

Na výber sú tieto programy:

Ceny sú bez telefónu a s viazanosťou na 24 mesiacov.
V prípade záujmu, prosím, napíšte e-mail alebo pošlite SMS do 15. 10. 2015 s nasle-

dujúcimi údajmi: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, e-mailová adresa a program, 
o ktorý máte záujem. V prípade, že bude dostatočný počet záujemcov a táto skupina sa vytvorí, 
bude možné pripojiť sa k nej aj neskôr.

Kontakt: mmalarikova@casd.sk, GSM: 0905 400 052
Slovenské združenie CASD

Oznamy:

Program Počet minút Počet SMS Internet Cena v €
P150 150 0 200 MB 10,00
P250 250 0 200 MB 16,13
P500 500 300 200 MB 27,50
Možnosti dokúpenia balíka SMS za 2 € (P150 – 90 SMS, P250 – 150 SMS) a neobmedzeného  
internetu (P150 − 5 €, P250 − 4 €)

Programy Happy
Program Počet minút Voľné minúty 

do EU  
a prich. hov. 
z EU v SR

Počet SMS Internet Cena v €

S 100 100 0 200 MB 12,75
M 150 150 Neobmedzene 500 MB 16,99
L 250 250 Neobmedzene 2000 MB 22,10
XL Neobmedzene 1000 Neobmedzene 4000 MB 28,05
NAJ Neobmedzene 1000 0 500 MB 22,09
XL NAJ Neobmedzene 1000 Neobmedzene 

aj do EU 5000 MB 39,94
Neobmedzený internet k programom S a M je možné dokúpiť za ceny od 2,4 do 4,4 €. Internet 
v programoch L, XL, NAJ, XLNAJ je neobmedzený, uvedené dáta znamenajú, že po prečerpa-
ní sa zníži rýchlosť na 64 Kb/s. Neobmedzené SMS/MMS za 2,8 €. 100 minút volania extra (S, 
M, L) za 2,8 €.



Plán návštev zborov

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

Upozorňujeme, že v pláne návštev môžu priebežne nastať zmeny. Aktuálnu informáciu 
vo svojom regióne si, prosím, vždy overte u svojho zborového kazateľa. 

3. − 5. OM Áčko
10. − 12. KP Old pathfinder
15. − 16. KO Kazateľské stretnutie
18. OD Múzička Lučenec Lučenec
19. KE Porada KE Slovensko Vrútky
24. − 26. OM Show Time
28. SZ Správne rady  Advent-Orion, ADRA, Štúdio Nádej Považská Bystrica
30. – 2. 11. KD Konferencia o rodine ZS Jánska Dolina

VyDaVateľstVO aDVent-OriOn pOnúka

Október 4. 11. 18. 25.
Pavlík M.    Zl. Moravce
Čík P. Bánovce n. B.    
Badinský K. Prešov Brezno Gerlachov Poprad
Popovič O. Spišká N. Ves Lipt. Hrádok Gerlachov Revúca
Bielik S. Čadca Trenčín Gerlachov Piešťany
Kolesár F. Ostrava Kroměříž A Praha

Stolový kalendár 2015
Tohtoročný dvojtýždňový kalendár s motívom pestrofarebných motýľov vám bude po celý rok 
prinášať krásu a rozmanitosť stvorenia priamo do vášho domova či kancelárie. Prajeme vám, 
nech vás kalendár obohatí a povzbudí tiež biblickými veršami, tentoraz na tému ...viera, ná-
dej, láska.Týždeň sa začína nedeľou a pri každom dni je uvedený aj biblický verš z Ranných 
zamyslení 2015.                                                                       formát 21 x 15 cm, cena 2,00 € 


