
Čas a stredisko korešpondenČných kurzov 
Premýšľali ste niekedy nad tým, 

aký úžasný dar máme v tom, že nám 
Boh daroval čas? Čas plynie a my 
vnímame meniace sa ročné obdobia, 
rastúce deti... Tešíte sa z „prežívania 
času“? 

Rodič dieťaťu často povie: „ne-
mám čas“ alebo „príď neskôr, teraz 
nemám čas!“ Ako vnímame čas? 
Vnímame ho ako to najväčšie breme-

no, alebo ako veľkú výsadu, ktorú máme od Boha, v jeho využití?
V marci 2013 mi napísal jeden pán, ktorý prejavil záujem o korešpondenčný kurz 

Objavy v Biblii. Skontaktovala som sa s ním a očakávala jeho odpoveď na prvú lekciu, 
ale dlho nič neprichádzalo. Bol september 2013, keď som tomuto pánovi poslala prvý 
motivačný mail, a z jeho strany opäť neprišla žiadna reakcia. Nič. V marci 2014 som 
mu znovu napísala motivačný mail, nastavila som sa na čakanie a – nič. Hovorím si: 
„Čo je s tým človekom? Má vôbec cenu ešte mu písať? Nie je trápne takto sa mu vnu-
covať?“ Keby som mala viac času, tak ho už dávno vyradím z evidencie! Asi čakáte, čo 
nasledovalo. Koncom augusta 2014 sa mi študent ozval. Poslal mi vyplnenú prvú lekciu 
a odvtedy spolu pravidelne študujeme. 

Trvalo celý rok a pol, kým sa tento človek dostal k štúdiu. Potreboval čas – mož-
no na rozmyslenie, možno na zvládnutie ťažkej životnej situácie, možno na uzdravenie. 
Neviem. Teraz svoj čas využíva na mailovanie, na štúdium, na otázky, na odpovede. 
Som Bohu vďačná za prácu s ľuďmi, ktorú SKK ponúka. Táto práca nie je len o štatistike. 
V prvom rade ide o vzťah, ktorý sa po určitom čase medzi mnou a študentom vytvorí. Ide 
o dôveru, ktorú máme jeden voči druhému. Ide o blízkosť, ktorú študent prejaví prosbou 
o modlitby za svoj konkrétny problém. Ide o delenie sa s osobnými životnými ťažkosťa-
mi či radosťami. Cítim povzbudenie pri čítaní riadkov, ktoré mi študenti napíšu, hoci už 
štúdium dávno ukončili. Zároveň cítim aj zodpovednosť. Písané slovo má moc. My všetci 
môžeme cez toto písané slovo podporiť misijné dielo vo svojich modlitbách.
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A ešte, pre milovníkov čísel, ponúkam aktuálne údaje. V súčasnosti máme aktívnych 
272 študentov. Z toho 107 študentov preferuje poštovú korešpondenciu a 165 študen-
tov internetové štúdium. Priemerný mesačný prírastok predstavuje 10 nových študentov. 
Každý mesiac úspešne ukončia kurz 4 študenti. Približne jeden a pol roka trvá študentovi 
preštudovanie všetkých kurzov, ktoré ponúkame, a za jeden rok rozdáme približne 250 
kusov zdravotnej a duchovnej literatúry.

Na záver chcem veľmi poďakovať všetkým, ktorí aktívne roznášajú letáky Strediska 
korešpondenčných kurzov. Patrí vám naše uznanie za čas, ktorý venujete evanjelizácii 
namiesto sebe samým. Aj vďaka vám sa do Strediska korešpondenčných kurzov hlásia 
noví študenti. A, samozrejme, veľká vďaka patrí nášmu Bohu za to, že otvára oči, uši 
a mysle našich študentov cez svoje písané Slovo. Ďakujeme.

Za Stredisko korešpondenčných kurzov  
Ingrid Kolesárová

Kaplánska služba v nemocniciach
Kaplánska služba v nemocniciach je v Českej republike aktívna už niekoľko rokov. Medzi 

cca 40 kaplánmi z protestantských cirkví je sedem z CASD. Na konci septembra sme s ich 
zástupcami hovorili o možnosti zriadiť podobnú službu aj na Slovensku.

Týmto vyzývame tých z našich radov, ktorí by sa chceli stať nemocničnými kaplánmi, teda 
duchovnými pomocníkmi pre ľudí v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach.

Nemocničný kaplán je kvalifikovaný duchovný, ktorý poskytuje pomoc pacientom, perso-
nálu a návštevníkom zdravotníckeho zariadenia. Sprevádza v duchovnej oblasti všetkých, ktorí 
to potrebujú, bez ohľadu na ich vyznanie či svetonázor.

Uvedomujeme si, že na takúto službu je potrebné sa pripraviť. Naša cirkev je v spolupráci 
s kaplánmi z Českej republiky ochotná urobiť potrebné kroky, aby tí z vás, ktorí spĺňajú základné 
predpoklady na túto službu, mohli byť vyškolení.

Nemocničný kaplán v Českej republike musí spĺňať tieto podmienky:
1. Poverenie vlastnou cirkvou.
2. Ukončené teologické vzdelanie.
3. Minimálne tri roky pôsobenia vo všeobecnej pastoračnej starostlivosti.
4. Špecializovaný kurz nemocničného kaplánovania.
Prosíme záujemcov, aby nám napísali na adresu sekretariat@casd.sk.

Karol Badinský 

informácie:
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Animované príbehy  
velikánov dejín /séria 20 dielov/
Pripravili sme pre vás, milé deti, nový se- 

riál kreslených príbehov, prostredníctvom ktorého sa budete môcť zoznámiť s významnými 
postavami svetových dejín. Väčšinou to boli veriaci ľudia a všetci sú pre nás dodnes výbor-
ným príkladom v tom, ako žili a ako sa stali velikánmi svetových dejín.

01 Makabejci (167 – 165 pred Kr.)
V druhom storočí pred Kristom vládol v Palestíne sýrsko-grécky panovník Antiochus. 

Jeho zákony boli pre Židov veľkou skúškou viery a dôvery v Boha a Makabejci sa rozhodli byť 
verní viere svojich otcov. Napriek tomu, že boli malou skupinou, obstáli v spravodlivom boji 
proti početnejšiemu nepriateľovi.

05 Leonardo da Vinci (1452 – 1519)
Len málokedy sa v jednej osobe spojí génius a pokorný človek. Leonardo da Vinci bol 

výborný maliar, obdivovaný umelec a neobyčajný vynálezca, ktorý predbehol svoju dobu o  
celé stáročia. Tento strhujúci príbeh nám však namaľuje aj živý obraz skromného muža. 

12 Abraham Lincoln (1809 – 1865)
Chceli by ste byť dobrým a obľúbeným prezidentom? V svetových dejinách ich nie je 

veľa, no jeden z nich, Abraham Lincoln, takým bol. Svojimi nekompromisnými postojmi v zá-
sadných otázkach nielenže zabránil rozdeleniu Spojených štátov amerických, ale tiež zasadil 
otrokárstvu smrteľnú ranu. 

18 Marie Curie-Sklodowska (1867 – 1934)
Od detstva rodičia svojej dcére Marii zdôrazňovali, aké dôležité je vzdelanie. Keď dospe-

la, stala sa z nej hrdinka vedy. Napriek chudobe a chorobám vynašla teóriu o rádioaktivite, 
urobila významné objavy v chémii a stala sa prvým človekom, ktorý získal dve Nobelove ceny 
za objavy vo vede. Jej skromný a oddaný postoj k životu sa prejavil aj v tom, že sa rozhodla 
vzdať zisku zo svojho výskumu rádia a vynález darovala celému ľudstvu.

1 príbeh /1x DVD/ 9,90 €
4 príbehy /4x DVD, zľava 25 %/ 27,90 €

Navyše si môžete uplatniť štandardnú 20% zľavu /novinka/ do 31. 12. 2014 pri 
objednaní prostredníctvom svojho 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 novembri:

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. 

8. − 15. KO Modlitebný týždeň
7. − 9. OM Mládežnícka bohoslužba ZS
19. KO Okrskové stretnutia kazateľov BA, BB, KE
22. OD Školenie učiteľov DSŠ, VDO
28. – 30. OM Nalaď sa! 
29. − 1. 12. OZ Výročný seminár OZ Život a zdravie Gejdak

November 1. 8. 15. 22. 29.
Pavlík M.  MSS 100. výr.    
Čík P.  MSS 100. výr.  GLS 

Bratislava Brezno
Škrla M.  MSS 100. výr.    
Badinský K. Sofia Ostrava Poprad L. Mikuláš R
Popovič O. Rakúsy Prievidza ASI - Olomouc Kežmarok KD
Bielik S. Myjava Rožňava Ban. Štiavnica Košice 1 Bratislava 1
Kolesár F. Trenčín Bratislava Liberec B. Bystrica 1 Martin
Soós B. Bratislava 1   Bratislava 2 Gerlachov
Plachý J.     Michalovce

vydavateľstvo advent-orion ponúka
Kolektív autorov

Prečo verím
Sú otázky, na ktoré by mal poznať odpoveď každý kresťan – na-
príklad prečo verím v Boha alebo na čom stojí moja viera? Práve 
v dobe a kultúre, z ktorých sa vytráca pojem o náboženských 
hodnotách, sú o to naliehavejšie. Čo teda znamená veriť v Boha 
a čo je potrebné na to, aby človek uveril? Odpovedí, ktoré odkrý-
vajú samotnú podstatu viery, je mnoho a niektoré z nich nájdete 
práve v tejto knihe. Budete mať príležitosť každý deň v roku žas-
núť nad tým, akými rôznymi cestami nás Boh vedie k osobnému 
stretnutiu s Ním.

400 strán, 13,8 x 21,5 cm, viaz

cena 8,- ¤


