
Stretnutie S Ježišom

U evanjelistu Marka v 10. kapitole od 
46. až po 52. verš čítame: „Prišli do Jericha. 
Keď Ježiš vychádzal s učeníkmi a počet-
ným zástupom z Jericha, sedel pri ceste 
slepý žobrák, Timaiov syn Bartimej. Keď 
slepec začul, že je to Ježiš Nazaretský, 
začal volať: Ježiš, Syn Dávidov, zmiluj sa 
nado mnou! Mnohí mu dohovárali, aby 
mlčal, ale on kričal ešte hlasnejšie: Syn 
Dávidov, zmiluj sa nado mnou! Ježiš sa za-
stavil a povedal: Zavolajte ho! Nato slepca 
privolali a povedali mu: Dúfaj! Vstaň, volá 

ťa! A on zhodil plášť, vyskočil a prišiel k Ježišovi. Ježiš sa ho spýtal: Čo chceš, aby som ti urobil? 
Slepec mu povedal: Rabbúni, aby som videl. Tu mu Ježiš povedal: Choď, tvoja viera ťa uzdravila! 
A slepý hneď videl a šiel po ceste za ním.“

Ježiš navštevuje mesto Jericho. Každý o Ňom počuje, mnohí sa s Ním chcú stretnúť. Je tu 
však niekto, kto sedí pri ceste. Slepý žobrák Bartimej. Už toľko o Ježišovi počul. Počul o tom, ako 
mnohých uzdravil, a tak túži aj on po uzdravení. Možno sa modlí, aby sa mohol s Ježišom stretnúť. 
Teraz, keď počuje, že Ježiš je príčinou toho veľkého zástupu, ktorý okolo neho prechádza, jeho 
srdce sa rozbúši. Nič a nikto ho nemôže umlčať. Teraz, alebo nikdy! Kričí. Čím viac sa ho snažia 
umlčať, tým hlasnejšie kričí. Ježiš sa zastavuje a posiela po neho. „Dúfaj! Vstaň, volá ťa!“ Aké to 
ľubozvučné evanjelium!

Milá sestra, milý brat! Možno aj ty spolu so mnou v kontexte tejto ťažkej doby zisťuješ, že 
potrebujeme vidieť. Vidieť srdcom, nie očami. Možno sa trápime nad tým, čo robiť, ako evanjelizo-
vať, ako žiť, ktorú cestu si vybrať, aby sme ako kresťania nesklamali Boha, seba a ani ľudí. Sme 
bezradní. Nevidíme. Je tu však NIEKTO, KTO dokáže otvoriť naše duchovné oči, aby sme videli. 
Ježiš prichádza dnes ku mne aj k tebe. Ako zareagujem? Rozbúši sa mi ešte srdce, keď poču-
jem meno Ježiš? Dokážem otvoriť svoje ústa i srdce? Nechám sa umlčať, alebo vytrvám? Drahí 
priatelia, kričme! Volajme! Ježiš sa zastavuje a pozýva k sebe teba i mňa! Dúfaj, vstaň, volá ťa!

Slepý Bartimej vyslovil, po čom túžil, a Ježiš ho vypočul. Uzdravil ho a text záverom hovorí, že 
šiel po ceste za Ním. Za Ježišom. Už videl. Už neblúdil! Aká to zmena, aká to premena!

To jediné, čo aj nám dnes, tu a teraz, v 21. storočí pomôže, je povedať Ježišovi svoju po-
trebu. Vyznať Ježišovi, že sme slepí a potrebujeme Jeho dotyk. To, čo nasleduje, je nádherné! 
Ospravedlnenie vierou v praxi! Chodenie s Ním, chodenie s Ježišom! Istá spisovateľka to ilustruje 
takto: „Tam, kde sme nevideli ani jednu cestu, uvidíme zrazu tisíce ďalších ciest.“  To je skúsenosť, 
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oznamy

ktorá sa dostaví po stretnutí s Ježišom. Počujme teda, reagujme, kričme, dúfajme! Povedzme 
Mu, čo nás trápi a tam, kde bola neistota a tápanie, dostaví sa po Ježišovom dotyku pokoj, istota 
a spoločenstvo s Ním. Už nie som na to sám, už sme na to dvaja! Ježiš a ja.

Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD

Milí súrodenci v Ježišovi Kristovi,
sobota 5. marca 2016 je celosvetovým dňom modlitieb za ženy. Chcem Vás 

poprosiť, aby ste pomohli vytvoriť v rámci bohoslužby priestor na modlitby za 
ženy. Niektoré sestry sú súčasťou spoločenstva, ale majú neveriaceho partnera, 

sú nevydaté, rozvedené a necítia sa často ako súčasť kresťanského domova. Modlitby za sestry 
sú pre ne povzbudzujúce a dotýkajú sa ich sŕdc. Napomáhajú im prežívať vďačnosť Bohu za to, 
že môžu byť  súčasťou zborového spoločenstva, ktoré im rozumie a je pre ne uistením, že v ňom 
majú svoje miesto.

Oddelenie Služby žien bolo založené GK v r. 1995. Má za cieľ porozumieť potrebám sestier 
i žien mimo cirkvi, pomáhať im tieto potreby napĺňať, inšpirovať ich na ceste vyššie (bližšie) k Bohu 
a cez službu učiť ľudí, ako ich Boh miluje. Rozvíjať spiritualitu ženy, rozpoznať jej obdarovanie tak, 
aby následne jej dary boli prínosom ako v zborovom spoločenstve, tak i mimo neho. Navzájom 
sa inšpirovať, povzbudzovať a modliť. Sprostredkovávať druhým ženám stretnutie s milujúcim 
Bohom a motivovať ich k službe.

Za vytvorenie modlitebného času pre ženy Vám budem veľmi vďačná.
Za oddelenie Služby žien pri SZ CASD Ivana Márföldiová

Milí priatelia, všetci, ktorí túžite po spolo-
čenstve s Bohom i s ľuďmi a chcete prežiť 
zmysluplný týždeň s tými, čo po tom túžia 
rovnako ako vy, prijmite naše srdečné po-
zvanie na letný TÝŽDEŇ DUCHOVNEJ 
OBNOVY. Uskutoční sa 24. – 31. júla 
2016 v príjemnom prostredí najväčšieho 
protestantského školiaceho a relaxačného 
strediska v strednej Európe, v maďarskom 
meste Sátoraljaújhely, tesne pri slovenských 
hraniciach, z druhej strany Slovenského 

Nového Mesta. Stretneme sa, aby sme prežili spoločné chvíle pri štúdiu Písma Svätého, mod-
litbách, zážitkových aktivitách s duchovnou tematikou, rozhovoroch, zdieľaní, spoločenstve, 
oslave Pána Boha, spoznávaní okolitej prírody, relaxácii a rekreácii. Hosťami budú kresťanskí 
psychológovia a poradcovia Milena Mikulková a Mojmír Voráč. Veríme, že takto spoločne 
strávený čas bude pre nás všetkých požehnaním aj radosťou a prinesie duchovnú obnovu s tr-
valým vplyvom na náš osobný, rodinný, cirkevný a spoločenský život. Ubytovanie je zabezpe-
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čené v ôsmich pavilónoch a hoteli v rekreačnom zariadení Várhegy Üdülő, s veľkou prednáško-
vou sálou, jedálňou, bazénom, ihriskami a s altánkami. Informácie o podmienkach ubytovania, 
stravy a cenník nájdete na http://www.casd.sk/pozvanka-na-tyzden-duchovnej-obnovy/. Bližšie 
informácie o areáli sú dostupné na jeho oficiálnej webovej stránke: http://www.zemplen.hu/var-
hegy/. Tešíme sa na spoločné stretnutie. 

Za vedenie SZ CASD tajomník Daniel Márföldi

Milá učiteľka a učiteľ detí,
pripravujeme pre teba víkendové školenie 1. – 3. apríla 2016 v Račkovej doline, ktoré bude za-

merané na inšpiratívne bohoslužby pre deti. Veríme, že ti pomôže v práci s deťmi a s ich vedením 
k osobnému vzťahu s Ježišom. V našej dlhodobej spolupráci nás navštívi vedúca DSŠ v ČS únii 
CASD sestra Monika Medková. Pozvánku a prihlášku nájdeš na webovej stránke Detskej sobotnej 
školy dss.casd.sk a pošleme ti ju aj e-mailom. Radi ťa uvidíme ☺ 

Za oddelenie DSŠ Lydka Grešová a Jozef Plachý

SINGLE – SoNS 2016
Združenie odvážnych nepriateľov samoty pozýva každého, kto je sám, na letnú rekreáciu so 

spoločenskou, turistickou i duchovnou náplňou. Uskutoční sa v termíne od nedele 3. 7. do nedele 
10. 7. 2016 v hoteli Beskyd, Krásná − Vyšní Mohelnice (28 km od Frýdku Místku), v  rekreačnom 
stredisku brata Aleša Maďu.

Cena za jednu osobu s polpenziou: 100 eur, ubytovanie je v 2- až 4-lôžkových izbách s vlast-
ným sociálnym zariadením. V cene je uterák, bazén, tenisové kurty, za príplatok sauna, infra-
sauna, vírivá vaňa, tenisové rakety. Na mieste je možné dokúpiť si obedy.

Celkovú platbu je potrebné poslať do 1. 6. 2016 na účet: IBAN: SK9483300000002500341599; 
SWIFT: FIOZSKBAXXX, var. symbol: 809. Prihláška je platná po zaplatení. Okrem platby 
pošlite svoje meno, adresu, číslo telefónu, dátum narodenia a číslo OP alebo pasu − pí-
somne, formou SMS alebo e-mailom na adresu: Bohumil Doležal, Dolní Cerekev č. 102, 
PSČ: 58845, mobil: 739304625 a e-mail: hasselblad500d.c@gmail.com, kde dostanete aj 
všetky ďalšie informácie.

Na spoločné stretnutie sa teší Aleš Zástěra, koordinátor  

Sestry a bratia, drahí priatelia, pretože 
súčasťou našich bohoslužieb je okrem ho-
voreného slova aj hudba, pieseň či poézia 
a keďže v poslednej spomínanej oblasti 
máme nedostatok materiálov, odporúča-
me vám tri zbierky básní. Básne na Božiu 
oslavu, poetické zamyslenia o Božej 
láske, pravde, pomoci, nádeji, na úžitok 
a povzbudenie nielen pre Boží ľud, ale aj 
pre ľudí vo svete, aby sa chceli navrátiť 

k Bohu a byť zachránení pre večný život, podopreté odkazmi na biblické verše; a básne a obráz-
ky pre deti. Podrobnosti na: http://knihyprezivot.weblahko.sk/, Janka Nielsenová, zbor Košice 2, 
Hlavná 68; kontakty: janka.nielsen@gmail.com, 0904 827 385.

Strán: 112; cena: 5 €  Strán: 108; cena: 5 € Strán: 40; cena: 4 €
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VYDAVATEĽSTVO ADVENT-ORION, ŠAFÁRIKOVA 9, 038 61 VRÚTKY

e-shop:   www.adventor ion.sk  
tel./fax: 043/4282670  e-mail: objednavky@adventorion.sk 

orange: 0918 493 713

AKCIA
Jacques Doukhan

Túžba zeme
Výkladový komentár k biblickej knihe Daniel a jej proroctvu. To nám 
odovzdáva posolstvo nádeje, ktoré viac než kedykoľvek predtým na-
pĺňa zúfalú túžbu našej zbedačenej zeme a odpovedá na problémy 
budúcnosti.
288 strán, 13,8 x 21,5 cm, viaz

nová cena   3,50 €

George D. Pamplona-Roger, M.D.

Rastliny pre zdravie
Kniha o liečivých rastlinách a fytoterapii
Kniha obsahuje približne 200 liečivých rastlín, ktoré sú zora-
dené podľa užitočnosti pre jednotlivé telesné orgány. Pri kaž-
dej liečivej rastline nájdete botanický rozbor jej častí, liečivé 
vlastnosti, prípravu a uplatnenie z hľadiska najnovších vedec-
kých poznatkov. Kniha uvádza viac ako 100 rôznych chorôb 
a porúch, pri ktorých môžete zužitkovať uvedené informácie 
a metódy fytoterapie. Dozviete sa, ako pripravovať a používať 
bylinné čaje, teplé zábaly, kúpele a obklady, ale aj o ďalších 
účinných spôsoboch aplikácie liečivých rastlín.
384 strán, 17 x 24 cm, viaz.

Stolový kalendár 2016
21 x 15 cm

nová cena   10,- €

nová cena   1,-€
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Ako naučiť motýľa lietať alebo šesť  
princípov efektívnej pomoci

V marcovom Spravodajcovi vám prinášame 
pokračovanie článku o tom, ako efektívne pomáhať a skúsenosť nášho dobrovoľníka Miroslava 
Číža s prácou s utečencami v Chorvátsku.

Pomáhanie ľuďom, ktorí sú z rôznych dôvodov v núdzi, môže byť krátkodobé alebo dlhodobé 
a vytvárať nevyvážený vzťah závislosti obdarovaného od darcu alebo partnerský vzťah oboch 
strán, naplnený neodôvodnenými očakávaniami a následnou frustráciou z neúspechu na oboch 
stranách. Je založené iba na prvotnom nadšení alebo na snahe veciam hlbšie porozumieť, na 
razení vlastnej predstavy alebo na ochote priznať si chyby a učiť sa od tých, ktorí pred nami prešli 
už kus cesty v oblasti napr. sociálnej práce a správnosť ich smeru potvrdzujú dosiahnuté výsledky.
Nižšie predstavujeme šesť princípov efektívnej pomoci, ktorými sa snažíme riadiť v našej práci 
ako ADRA Slovensko.

1. Nikdy nerob za človeka v núdzi to, čo má schopnosť urobiť sám.
2. Obmedz jednostranné dávanie na humanitárne situácie.
3. Snaž sa zlepšiť postavenie človeka v núdzi prostredníctvom zamestnania, pôžičky, 

investície. Dary využívaj zriedka len na posilnenie úspechov daného človeka.
4. Podriaď vlastné záujmy potrebám tých, ktorým chceš slúžiť.
5. Pozorne načúvaj ľuďom, ktorým chceš pomôcť. Všímaj si najmä to, čo ostáva 

nevypovedané. Nevyslovené pocity môžu obsahovať podstatné vodítka pre zvolenie 
efektívnej služby.

6. Predovšetkým nepoškoď druhému.

1. Nikdy nerob za človeka v núdzi to, čo má schopnosť urobiť sám.
Osobná zodpovednosť je nevyhnutná na to, aby bol človek sociálne, emočne a duchovne 
vyrovnaný. Robiť za ostatných to, čo môžu spraviť oni sami, znamená robiť ich slabšími. 
Negatívne vplyvy takto poňatej služby nie sú iné, ani keď ich koná náboženská 
organizácia. Zápas o to vedieť sa v živote o seba postarať a byť samostatný je podobne 
ako snaha motýľa vymaniť sa z kukly, proces, ktorý by nemal byť uľahčovaný, resp. 
urýchľovaný súcitom druhého pomôcť. Ak chcete efektívne pomáhať, môžete byť 
tréner, kouč, mentor, môžete povzbudzovať, ale nie riešiť veci za druhého.

2. Obmedz jednostranné dávanie na humanitárne situácie.
Ide o humanitárnu krízu, niečo neočakávané alebo chronický problém? Utečenci 
z vojnou zmietaných krajín potrebujú psychosociálnu a materálnu pomoc. Starší 
manželský pár, ktorému povodeň zatopila pivnicu, potrebuje pomôcť s rekonštrukciou. 
Postupne, po nejakom čase títo ľudia potrebujú odborné konzultácie, plán, príležitosť 
zamestnať sa, pôžičku a pod. Dávanie, ktoré pokračuje aj po tom, čo krízová situácia 
pominie, produkuje neuspokojivé výsledky. Ľudia, ktorí sa venujú sociálnej praci dlhšie, 
často pozorujú nasledujúci prístup zo strany tých, ktorým sa pomáha:
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- daj raz a obdarovaný ti poďakuje
- daj dvakrát a obdarovaný bude predpokladať, že možno niečo dostane opäť
- daj trikrát a u príjemcu pomoci vytvoríš očakávanie
- daj štyrikrát a obdarovaný bude mať pocit, že má oprávnenia na ďalšiu pomoc
- daj päťkrát a obdarovaný sa stane závislým od pomoci

Jednostranné dávanie môže na prvý pohľad vyzerať ako kresťanský prístup, no v skutočnosti 
môže podkopať samotný vzťah, ktorý sa snaží pomáhajúci vytvoriť si s núdznym. Takýto typ 
charity nenápadne naznačuje, že príjemca pomoci nevlastní nič, o čo by mohol mať na odplatenie 
záujem pomáhajúci. 
Ďalšie 4 princípy budú bližšie predstavené v ďalšom vydaní Spravodajcu.

Daniel Kaba

Chorvátsko – pomoc utečencom a skúsenosť dobrovoľníka

ADRA Slovensko získala grant v dĺžke štyroch mesiacov na poskytovanie pomoci utečencom 
v Chorvátsku. Na hranici s Bosnou a Hercegovinou na hraničnej rieke Sáva leží mesto Slavonski 
Brod, ktoré je miestom tranzitného tábora pre utečencov. Sem prichádzajú vlaky, ktoré ich privážajú, 
a tu je miesto, kde sú registrovaní, berú sa im odtlačky prstov a po poskytnutí nevyhnutnej pomoci 
pokračujú po zhruba troch hodinách procedúry do ďalšej krajiny – Slovinska − na svojej ceste za 
bezpečím a primeranými životnými podmienkami.

ADRA Slovensko v spolupráci s ADRA Chorvátsko spolu s dobrovoľníkmi zo Slovenska a Českej 
republiky zabezpečuje výdaj oblečenia a obuvi, čo je len koniec reťazca darcov z celej Európy.

V normálnom režime prichádzajú štyri vlaky denne s cca 1 200 ľuďmi v každom z nich 
v 6-hodinových intervaloch, približne o 9.00 a následne každých 6 hodín, vo dne i v noci. Počas 
prvého týždenného turnusu slovenských dobrovoľníkov od 17. do 24. januára v dôsledku 
obmedzenia prevádzky v Macedónsku a úradných obmedzení v Rakúsku prichádzali len dva 
vlaky denne s približne 800 utečencami. Práce v teréne bolo preto menej, a tak sa čas využíval 
na prácu v sklade Adry, kde sa triedilo oblečenie, pretože arabskí muži majú konfekčnú veľkosť 
S a M, veľkosti L a XL sú nepoužiteľné a zbytočne zaberajú miesto v distribučnom sklade.

ADRA je len „kvapkou“ medzi humanitárnymi organizáciami v tábore, ktorých som napočítal 
viac ako 20, celú prácu koordinuje chorvátsky Červený kríž, ktorý je aj personálne najpočetnejší 
− jeho ľudia sa počítajú hádam na stovky. Ale keby si všetky kvapky vody v Stredozemnom 
mori povedali, že sú zbytočné, mohli by sme chodiť do Egypta na bicykli :-) Bezpečnosť má 
na starosti vyše sto domácich policajtov v nepretržitej službe. Utečenci po zaregistrovaní 
dostanú teplý čaj, ktorý pri teplotách do - 8 stupňov určite poteší. Deti, ktorých je veľa, dostanú 
plienky, teplé rukavice, čiapky − ak ich nemajú, česká Magna poskytuje pediatrickú lekársku 
pomoc, v tábore je aj malá nemocnica pre dospelých. V distribučnom stane je tiež miesto, kde 
sa hľadajú stratení členovia rodín pomocou Červeného kríža − a že tých stratených je dosť, 
dosvedčujú fotografie hľadaných.

Dobrovoľníci sú, dá sa povedať, z celého sveta. Stretol som ľudí z Kanady, Estónska, Dánska, 
Rakúska, Veľkej Británie, Česka, a samozrejme z Chorvátska a Slovenska. Dobrovoľníkom z Adry 
je zabezpečené ubytovanie, cesta do Chorvátska a stravovanie.
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Z domu som dostával otázky, či sú utečenci takí, ako ich prezentujú médiá − arogantní, 
nevďační − a či všetci vlastnia smartfóny. Musím povedať, že som tam nešiel počítať smartfóny, 
ale u niektorých utečencov som ich, samozrejme, videl a chorvátska ADRA nainštalovala niekoľko 
veľkých stojanov s nabíjačkami telefónov. Na arogantných ľudí som šťastie nemal. Všetci, ktorí 
niečo dostali, boli vďační, a dokonca aj tí, ktorí nedostali, čo požadovali, pretože to nebolo 
k dispozícii, s úsmevom poďakovali.
ADRA Slovensko má v Slavonskom Brode troch ľudí na celé obdobie štyroch mesiacov a som 
rád, že som ich stretol. Žiadny z nich nie je členom CASD. Zuzana je mladá žena z Liptovského 
Mikuláša, zamestnaná v Adre, vyštudovala históriu filmu, je jazykovo zdatná a povedala, že táto 
práca jej dáva zmysel... Čo dáva zmysle tebe...?
Dominika je dobrovoľníčka z Banskej Bystrice a len nedávno ukončila vysokoškolské štúdium 
v Paríži, ovláda tri cudzie jazyky a na otázku z čoho žije, odpovedala: „Niečo mám našetrené.“ 
Na čo šetríš ty...?
A nakoniec Steve, volal som ho Števko − po našom. Vysoký, štíhly mladý muž narodený v New 
Yorku, žijúci v Belgicku, odborník na telekomunikačné technológie, hovoriaci štyrmi jazykmi, 
povedal, že ho už nebaví pracovať za peniaze, a šiel robiť dobrovoľníka. Predal niečo z majetku 
a 2 − 3 roky sa bude venovať dobrovoľníctvu. Čo môžeš predať ty, aby si niekomu pomohol...?

Miroslav Číž

Naďalej trvá aj verejná zbierka na pomoc utečencom. Prispieť môžete:
–  Prevodom na číslo účtu 4975241312/0200  

(v tvare IBAN: SK48 0200 0000 0049 7524 1312),  
variabilný symbol: 11601152. V poznámke uveďte skratku „REF“.

–  Zaslaním SMS správy v sume 2 eurá v tvare DMS ADRA  
(DMS medzera ADRA) na číslo 877.

O nás:

ADRA Slovensko je nezisková, mimovládna organizácia, pôsobiaca na Slovensku od roku 1993 
s partnerskými pobočkami siete ADRA vo viac ako 100 krajinách sveta. Hlási sa k základným 
princípom rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, ako sú humánnosť, nezávislosť, 
nestrannosť a neutralita, s dôrazom na efektivitu rozvojovej spolupráce.
Pôsobíme v týchto sektoroch: 
Zahraničie: voda, sanita (WASH), poľnohospodárstvo, Fairtrade, potravinová bezpečnosť, podpora 
sociálneho podnikania, zahraničné dobrovoľníctvo, budovanie kapacít mimovládnych organizácií
Slovensko: rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku.

V roku 2014 sme vyslali našich pracovníkov do týchto humanitárnych kríz: povodne v Bosne 
a Hercegovine, ozbrojený konflikt na Ukrajine, situácia po tajfúne Haiyan na Filipínach.



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v marci

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. 

marec 5. 12. 19. 26.

Pavlík M.     

Čík P.   Zvolen  

Kern B. D JOEL B. Bystrica 1 Bratislava 1

Márföldi D. Michalovce JOEL PB - kaplani Bratislava 2

Bielik S. Vaďovce JOEL B. Bystrica 2 Zvolen

Kolesár F. Martin JOEL Kežmarok Trnava

Plachý J.  JOEL   

Popovič O.  JOEL   

Kučera J.  JOEL   

Soós B. R. Sobota  Spiš. Nová Ves  

4. −  6. Áčko − regionálne stretnutia

5. Modlitebný deň žien

6. Porada knižných evanjelistov Vrútky

8. Celoslovenské kazateľské stretnutie Banská Bystrica

11. − 13. Víkendové stretnutia JOEL západ, stred, východ

19. − 26. Modlitebný týždeň mládeže

26. Zbierka 13. soboty pre Juhoamerickú divíziu


