
Na toto sa zameriam

Máte obľúbenú časť Biblie, ku kto-
rej sa radi a často vraciate? Pre mňa 
je to 1. Jánov list, plný svetla a lásky. 
Rada si ho čítam a nechávam sa napĺ-
ňať týmto Svetlom lásky. Máte však aj 
časť, ktorú až tak často nečítate, či ju 
radšej pri štúdiu Biblie preskočíte? Ja 
osobne som veľakrát prečítala Bibliu 
od Genezis po Zjavenie a veru, mala 
som pár strán, ktoré sa mi čítali ťažšie, 

a priznám sa,aj som ich preskočila. Pokiaľ ide o rodokmene, druhy obetí alebo sčítania 
Izraelcov, asi budete mať pre mňa pochopenie. No naozajstným „orieškom“ bola pre mňa 
kniha Plač Jeremiášov. Kedy ste ju naposledy čítali? Patrí medzi vaše obľúbené? Už len 
ten názov môže človeka odradiť... veď plaču a nárekov je okolo nás dosť. Nedávno som 
však pri rannom čítaní otvorila práve túto knihu a sama neviem prečo, čítala som ju pozor-
ne a podrobne... a našla som poklad. 

Ako často plačete? Malé deti plačú často a nahlas, väčšie deti plačú, keď dostanú zlú 
známku či stratia hračku, dospelí už oveľa menej − keď niekoho stratia alebo prežívajú ťaž-
kosti. Slzy vyvolané emóciami nielenže prečisťujú oko, môžu tiež pomôcť odbúrať vznik-
nutý stres, uvoľniť napätie, redukujú príznaky depresie (ľudia, ktorí držia svoje emócie vo 
vnútri, si zbytočne zarábajú na zlú náladu či depresiu) a tiež sú zlepšovateľom komunikácie 
− pri plači sa ľuďom ľahšie zbližuje. 

Pre nás, ženy, je prirodzenejšie vyjadrovať svoje emócie plačom. Muži plačú menej 
a viac v skrytosti. Jeremiáš bol „plačúcim prorokom“. Žil v dobe, kedy nebolo veľa radosti. 
Božie deti trpeli, trápili sa, zomierali. A Jeremiáš sa tiež trápil, no nie kvôli sebe (hoci sám 
pretrpel mnoho), ale kvôli nim, kvôli ľuďom, ktorí mu neverili, nebrali ho vážne. A trápil sa 
aj preto, lebo vedel, že sa tomu dalo zabrániť. Jeho knihy sú plné sĺz − Plač 1,16: „Toto 
oplakávam, moje oči ronia slzy, lebo ďaleko odo mňa je tešiteľ, čo by upokojil moju dušu...“  
alebo 2,11: „Pre slzy mi chabne zrak, moje vnútro je rozrušené, na zem sa vylieva moja pe-
čeň...“, v inom preklade: „moje slzy pre samý plač nevidia, celé moje vnútro sa nesmierne 
trápi, srdce ma bolí a stratil som radosť zo života...“ .
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ozNamy

Seminár KROKY K OSOBNÉMU OŽIVENIU
Vnímate, že vám vo vašom vzťahu s Bohom niečo chýba? Cítite sa unavení? Chceli by 

ste prežiť oživenie svojej viery? Túžite obnoviť tú prvú lásku? Potom prijmite naše srdečné 
pozvanie na Seminár KROKY K OSOBNÉMU OŽIVENIU s bratom Helmutom Haubeilom, au-
torom rovnomennej brožúry zameranej na úlohu a potrebu Ducha Svätého v našich životoch. 
Budeme sa môcť spoločne zamýšľať nad mnohými skúsenosťami ľudí z celého sveta, ktorí 
prežívali to isté, čo my a v ich životoch nastala zmena. Verím, že pri počúvaní týchto skúse-
ností a na modlitebných chvíľach budú mnohým z nás horieť srdcia. Odovzdanie sa, viera, 
živé spojenie s Bohom, Duch Svätý − to budú témy, nad ktorými budeme spoločne uvažovať.

Povzbudenie, ktoré vďaka modlitbám, novým zisteniam, osobným rozhovorom a zdieľaniu 
skúseností načerpáme, nás bude určite sprevádzať v našom osobnom duchovnom živote 
a ovplyvní aj všetky ostatné oblasti nášho života − rodinu, prácu, cirkevný i spoločenský život.

Kedy ste naposledy plakali? Či už navonok, so slzami, alebo vo vnútri, bez sĺz. Či už 
kvôli sebe, alebo kvôli iným. Kedy ste naposledy cítili beznádej, smútok, trápenie? Čo vám 
pomohlo prekonať to? Čo pomáhalo zúfalému Jeremiášovi? Plač 3,17-20: „Moju dušu si 
odohnal z pokojného života, zabudol som na šťastie. Povedal som: Zanikol môj lesk aj 
moja nádej od Hospodina. Rozpomeň sa na moje trápenie a blúdenie, na palinu a jed. Moja 
duša si to ustavične pripomína a klesá... Na toto si však upriamim srdce a na toto bu-
dem čakať: na prejavy Hospodinovej milosti, že neprestávajú, že sa nekončia dôkazy jeho 
zľutovania. Každé ráno sú nové, nesmierna je tvoja vernosť. Môj podiel je Hospodin, vraví 
moja duša, preto budem čakať na neho.“

V tom nekonečne smutnom živote sa Jeremiáš síce veľa natrápil a naplakal, no vždy 
mal pred sebou víziu: na toto upriamim svoje srdce, na toto sa zameriam: na prejavy Božej 
milosti, na Jeho nekonečnú lásku a milosť; na to, že ma miluje napriek všetkému, že tu JE 
pre mňa. 

Jeremiáš bol vlastne „slúžiacim prorokom“. Slúžil ostatným, nehľadel na seba. Mohol 
odísť do bezpečia, no zostal s plačúcimi a trpiacimi. Plakal a trpel s nimi. 

Dostali sme dar milosti a máme si slúžiť navzájom (1Pet 4,10). Služba − to je aj to, že 
zostávame s plačúcimi a plačeme s nimi. Služba je aj to, že myslíme na druhých a modlíme 
sa nich. Služba je, že máme víziu, poznáme zdroj nádeje vo chvíľach beznádeje. Služba 
je to, že vieme, na čo máme upriamiť svoje srdce, a tak nasmerovať aj srdce druhých: „na 
prejavy Božej milosti“. Slúžme si navzájom a pamätajme na to, že Boh je „nablízku“ a ho-
vorí: „Neboj sa!“ (Plač 3,57). 

Gabika Janušková, členka výboru oddelenia žien pri SZ CASD
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Seminár sa uskutoční 5. − 7. mája 2017 v modlitebni CASD v Trenčíne. Viac informácií 
o ubytovaní, strave, prihláškach a cene sa dozviete tu: http://www.casd.sk/seminar-kroky-k-
-osobnemu-oziveniu-helmut-haubeil/.

S prianím Božej blízkosti Monika Dospivová (Misijná skupina Michael) a František 
Kolesár (Vedúci misie SZ)

3. konferencia žien na Slovensku
Milé priateľky, srdečne vás pozývame na 3. konferenciu žien, ktorá 

bude tento rok jednodňová, a to 20. 5. 2017 o 9.30 v budove modlitebne 
SZ CASD v Banskej Bystrici na Rudlovskej ceste č. 37. 

Vzácnou hostkou bude Mgr. Karin Pospíšilová, riaditeľka OZ Zlatá 
Rybka (www.zlatarybka.cz). Registrácia je nutná na: http://zeny-zenam.
weebly.com/. Prihlasovať sa môžete od 22. 3. do 30. 4. 2017. Viac infor-

mácií nájdete aj na priloženom letáku. Tešíme sa na vás☺
Organizačný tím 3. konferencie žien

Som požehnaná, aby som bola požehnaním
Už tradične je v našej cirkvi prvá marcová sobota dňom modlitieb za ženy. V Košiciach na 

to nezabúdame a bohoslužbu v tento deň tematicky prispôsobujeme /zamyslenie, modlitebná 
chvíľa/.

Keďže máme v našom meste dva zbory, využili sme to a v jednom z nich sme sa na od-
poludňajšej bohoslužbe stretli iba ženy. 50 Božích dcér zo zborov Košice1, Košice2, Poproč, 
Čakanovce + návštevy, vo veku 4 až 88 rokov.

Čo sme spolu prežili? 
•	 Oslavovali sme náš-

ho nebeského Otca 
− pretože uctievanie 
nám umožňuje sú-
strediť sa na Boha 
a mení náš pohľad na 
okolnosti okolo nás. 

•	 Ďakovali sme za po-
žehnania − požeh-
naný život = život 
s Bohom.

•	 Boli sme jedna pre 
druhú požehnaním − požehnanie, ktoré dostávam, nie je iba pre mňa.

•	 Vnímali sme rozdielnosť a individualitu každej z nás − sme úžasné originály.
•	 Motivovali sme sa, zdieľali.
•	 Modlili sme sa.

                          
SLUŽBA ŽIEN 
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Keďže stretnutie bolo o ženách, nechýbali slzy šťastia či smútku. Jednoducho, bolo nám 
spolu dobre. Podrobnejšie informácie nájdete tu: http://www.casd.sk/som-pozehnana-aby-
-som-bola-pozehnanim/.

Daniela Popovičová, členka výboru oddelenia žien SZ CASD

4. konferencia o rodine
Milí priatelia, chceme Vám dať do pozornosti už 4. konferenciu o rodine, ktorú pripravuje-

me v Trenčíne v dňoch 31. 3., 1. 4. a 2. 4. 2017, vždy o 17.00 hod. Tentoraz sa presunieme 
do priestorov Hotela MAGNUS na ul. Považská 1706/35 v Trenčíne, sídlisko Sihoť. Téma 
konferencie: „Najväčší luxus dnešnej doby“. Hlavným hosťom bude Mgr. Milena Mikulková. 
V sobotu 1. 4. 2017 o 9.30 sa skutoční aj špeciálny program pre ženy.

Podrobné informácie: http://www.casd.sk/4-konferencia-o-rodine-v-trencine/.
Adrika a Ľudko Činčalovci

Všetkým zborom Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Česku,  
Nemecku a na Slovensku 

4. MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR O GOSPELOVEJ HUDBE S KENOM BURTONOM, 
Tešín, Poľsko, 30. apríl – 1. máj 2017. ZÁVEREČNÝ KONCERT KENA BURTONA 
A ÚČASTNÍKOV SEMINÁRA, Tešín, Poľsko, 1. máj 2017 o 17.00. Podrobné informácie: 
http://www.casd.sk/iv-medzinarodny-seminar-o-gospelovej-hudbe-s-kenom-burtonom/.

Tomasz Jesionek, člen organizačného výboru
 

Ježiš volá MEDZI PLOTY aj TEBA. Odhodláš sa?
Niektorí stavajú ploty, aby ľudí držali od seba, a iní stavajú 

ploty, aby ľudí udržali pri sebe. My chceme ísť MEDZI PLOTY, 
aby sme ľudí spojili s Ježišom Kristom. Pridáš sa k nám?

Nemôžeme čakať, kým ľudia prídu za nami. Máme ich vyhľa-
dať tam, kde sú. Slovom predneseným z kazateľnice sa práca 
len začína. Celé zástupy by posolstvo evanjelia nikdy nepočuli, 

keby sme im ho nepriniesli. Poslanie šíriť evanjelium je veľkou misijnou chartou Kristovho 
kráľovstva. Učeníci sa mali všemožne usilovať o záchranu hynúcich a všetkým oznamovať 
pozvanie milosti. Nemali čakať, kým ľudia prídu k nim, s posolstvom mali ísť k ľuďom sami. 

Pridať sa môžeš aj tak, že prídeš v júni na PSE 2017 do Banskej Bystrice. Ak by ste túžili 
prispieť do programu, kontaktujte nás na pse@casd.sk alebo volajte 0904 511 991.

Prosím, modlite sa spolu s nami, aby PSE 2017 bolo duchovným impulzom na získanie 
odvahy ísť MEDZI PLOTY. Ďakujeme a tešíme sa na vás.

Juraj Turóci, člen organizačného výboru PSE 2017
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MÚZIČKA Lučenec 2017
Milí priatelia, deti a mládež, srdečne Vás pozývame na 7. ročník hudobno-dramatického 

festivalu Múzička Lučenec s témou: To ťa nezabije, lebo ON ťa posilní... Uskutoční sa v so-
botu 22. apríla 2017 v dome kultúry B. S. Timravy v Lučenci od 10.00 do 17.00. Svoju účasť 
a umelecké príspevky nám môžete nahlásiť od 20. 2. 2017 do 31. 3. 2017. Účastnícky popla-
tok je pre dospelého 3 €, pre dieťa 2,5 €. V cene je zahrnutý obed + bageta. 

Bližšie informácie nájdete na priloženom plagátiku a na muzicka.lc@gmail.com, alebo na 
čísle 0908 244 322. Tešíme sa na Vás. 

Organizačný tím MÚZIČKA Lučenec 2017

ADRA Slovensko prijala pozvanie prezidenta SR Andreja Kisku
Prezident Andrej Kiska odcestoval v ne-

deľu 12. februára na historicky prvú oficiál-
nu návštevu Kene. Táto krajina patrí medzi 
najchudobnejšie oblasti sveta a je dlhodobo 
primárnym adresátom slovenskej oficiálnej 
rozvojovej pomoci. Preto si pán prezident 
pozval na palubu aj vybrané neziskové or-
ganizácie, medzi nimi aj ADRA Slovensko − 
riaditeľa Daniela Kabu, ktorý mu počas letu 
vládnym špeciálom predstavil našu prácu 
v Keni aj ďalších krajinách. 

ADRA Slovensko pomáha v časti Busia, kde 500 
chudobných farmárskych rodín učí, ako pestovať se-
zam a kde ho predávať za férové ceny. Vďaka zisku 
z predaja sú farmári sebestační, dokážu sa sami uživiť 
aj poslať svoje deti do školy. Celá posledná úroda − 12 
ton sezamu − je úspešne predaná, ďalší sezam je už 
vysadený. Okrem toho ADRA pomáha aj 41 sirotám na 
hraniciach Kene a Ugandy. Viac o týchto projektoch 
nájdete na www.adra.sk, kde môžete túto pomoc pod-
poriť aj online darom.

Návšteva sa konala na pozvanie prezidenta 
Kenskej republiky Uhura Kenyattu. Jej hlavným cieľom 
bolo zhodnotiť výsledky viac ako dvadsaťročnej spolu-
práce s Keňou v oblasti rozvojovej pomoci. Ďakujeme 
za pozvanie :)
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Srdiečka potešili 41 sirôt v Marachi 
Vďaka zborom, ktoré sa zapojili do našej 

zbierky Srdce pre druhých, sme mohli pod-
poriť unikátny projekt v meste Busia v Keni 
– sirotinec a školu pre chudobné deti, ktorý 
vedie kresťanský pastor spolu so svojou 
manželkou. Počas našej cesty do Kene sme 
sa zastavili na jeden deň v sirotinci v meste 
Busia, aby sme odovzdali pozdravy, slová 
povzbudenia, srdcia, ktoré vytvorili deti zo 
Slovenska, a hlavne finančnú pomoc, ktorá 

zariadeniu veľmi pomôže. Aktuálne sa pastor Mohammed so svojou manželkou Angeline sta-
rá o 44 sirôt a prevádzkuje školu, do ktorej 
chodí približne 100 detí z blízkeho slumu, 
ktorých rodičia si nemôžu dovoliť zaplatiť za 
ich vzdelanie.

Pri našej návšteve sme mali možnosť 
nahliadnuť do priestorov, kde deti bývajú 
a študujú − a žijú skutočne v skromných 
pomeroch. Aj napriek veľkej chudobe boli 
deti veselé a srdečne nás privítali. Počas 
našej návštevy sme podpísali zmluvu o dl-
hodobej spolupráci, keďže chceme deti 
podporovať v závislosti od ich potrieb. Prvá časť vyzbieraných peňazí vo výške 200 € bola 

určená na zakúpenie jedla a vody pre deti. 
O ďalšej pomoci vás budeme priebežne in-
formovať. My z ADRY spoločne s pastorom 
Mohammedom, jeho manželkou Angeline 
a všetkými deťmi vám všetkým chceme sr-
dečne poďakovať za vašu finančnú a morál-
nu podporu. 

Aj keď to na fotke nevidno, srdiečka zo 
Slovenska sme odovzdali všetky :)

Spolu pre Keňu − mimoriadna 
zbierka štyroch neziskových  
organizácií

Spojili sme sa, aby sme pomohli ľuďom, 
ktorých sužuje extrémne sucho. Spolu 
s ďalšími slovenskými rozvojovými organi-
záciami sme vyhlásili zbierku, o ktorej infor-
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movali viaceré noviny aj hlavné správy RTVS. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na zásobníky 
vody a jedlo pre podvýživené deti v oblastiach Kene, vážne postihnutých suchom. Ak ste tak 
nestihli urobiť, ešte stále máte možnosť. Viac na www.spoluprekenu.sk alebo www.adra.sk. 
Ďakujeme.

Novinka − daňové priznanie online za 10 minút
Ďakujeme, že sme vďaka vašej podpore 

mohli aj uplynulú zimu pomáhať tam, kde 
to bolo najviac potrebné. Ak s nami chce-
te pomáhať aj tento rok, venujte nám 2 % 
z vašich daní, ktoré pôjdu v plnej výške na 
pomoc ľuďom na Slovensku. Vyplňte svoje 
daňové priznanie za 10 min. cez šikovnú 
aplikáciu, ktorá všetko vypočíta za vás na: 
http://www.adra.sk/2percenta/, alebo sa 

teraz staňte naším pravidelným darcom a pomáhajte s nami celý rok: https://adra.darujme.
sk/1393/. Nedokážeme pomôcť každému, ale spolu pomôžeme mnohým.

Marec − mesiac knihy
Ahoj, to som ja, ADRÁČIK, a keďže 

je marec − mesiac knihy a ja rád čítam, 
chcel by som vám odporučiť knihu, 
ktorú som čítal naposledy: Mengeleho 
dievča − o Slovenke, ktorá prežila štyri 
koncentračné tábory. Je dôležité, aby 
sme nezabudli na veci, ktoré sa nesmú 
už nikdy opakovať.

Nádej na lepšiu budúcnosť pre mol-
davské deti

Počas februárovej monitorovacej cesty sme navští-
vili moldavské škôlky a školy, v ktorých sú inštalované 
vodné filtre a čističky odpadových vôd vďaka spoloč-
nému česko-slovenskému projektu, financovanému 
najmä cez SlovakAid a Českú rozvojovú agentúru. 
Vyše tisíc deťom sme tak pomohli k zdravšiemu životu 
a dali im nádej na lepšiu budúcnosť. Ďakujeme, že po-
máhate spolu s nami.
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„Tu som, pošli mňa!“     
V sobotu podvečer sme priví-

tali v Košiciach na prvom tohto-
ročnom ADRA večere nášho dob-
rovoľníka Miroslava Číža. Patril 
k prvej skupine dobrovoľníkov, 
ktorí na výzvu ADRA Slovensko 
odišli pomáhať počas utečeneckej 
krízy v Európe do Slovanského 
Brodu v Chorvátsku, v ktorom bol 
zriadený utečenecký tábor. Počas 
svojho pobytu v tábore videl na 
tvárach migrantov mnoho utrpe-
nia, hladu, beznádeje, ale aj od-
hodlania a nádeje na lepší život. 

Práce v tábore bolo vždy dosť. Ľuďom na úteku ponúkali dobrovoľníci teplé šatstvo, deky, 
obuv, doplnenie zásob potravín, vodu, riešili nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť, venovali im 
svoj čas, úsmev aj láskavé slovo.

Miro neľutuje, že svoj voľný čas využil takýmto spôsobom, práve naopak, po návrate do-
mov sa znova zapojil do aktivít ADRA Slovensko a ako vodič opakovane ponúkol svoje služby 
na prevoz baby vakov do utečeneckého tábora v Idomeni v Grécku. Z klbiek vlny a textilu, 
ktoré priviezol, sa tešili muži aj ženy v utečeneckom tábore v okolí mesta Solún, ktorí si krátili 
dlhý čas čakania štrikovaním a šitím na šijacích strojoch. Takto si sami pripravili potrebné 
oblečenie na zimu. 

Hovorené slovo Miro doplnil aj fotografiami a videom. Bohatá bola aj diskusia po ukončení 
prezentácie, kedy ochotne odpovedal na zvedavé otázky vyše 20 ľudí. Ďakujeme, že ste 
prišli!

Všetko najlepšie všet-
kým ženám sveta

V marci sme si pripome-
nuli Medzinárodný deň žien 
a my v ADRE sme si s úctou 
spomenuli aj na ženy na úteku 
v ťažkých podmienkach uteče-
neckých táborov, farmárky na 
poliach, siroty v Keni, ženy, kto-
ré musia chodiť viac ako 20 km 
denne po vodu, znevýhodnené 
ženy na Slovensku, ďalšie ženy 
v núdzi, ktorým sa aj vďaka vám 
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Willy Ramos
Odpustené 

Svedectvo kazateľa z geta

Willy Ramos oslovuje mladých ľudí všade, kam príde. 
Volajú ho Kazateľ z geta!

„Bol som pri tom, keď môj dobrý kamarát Roland Martinez 
zabil chlapíka menom Manny. Mohol som zavolať políciu. Ale 
nezavolal som. Mohol som ho zastaviť. Prečo som to neurobil? 
Možno preto, že som chcel byť verný krutosti, ktorá vládla na 
uliciach. Alebo som nechcel zradiť náš pouličný gang. Alebo mi 
možno múdrosť ulice hovorila: Zlo si radšej nevšímaj.

Neurobil som vôbec nič. V ten piatok som jednoducho stál 
ako prikovaný. Vlastne, ak k vám mám byť úprimný, niečo som 
urobil. Niečo naozaj strašné. Pozeral som sa. Dokonca som ho 

držal na zemi, zatiaľ čo Roland ho štyrikrát bodol.“
Na uliciach Miami bol Willy Ramos známy ako gangster, zlodej a opilec. Niekedy bez-

domovec, inokedy samovrah. Vždy bol pripravený biť sa. Po tom piatku sa Willy dostal za 
mreže. Bol obvinený z vraždy.

Dnes mu horí v srdci túžba šíriť posolstvo o Božej láske a odpustení ľuďom, ktorí nemajú 
ktovieakú nádej. Jeho netradičný a priamočiary spôsob kázania mu umožňuje hovoriť aj tam, 
kde by sa iní neodvážili povedať ani slovo.

snažíme celý rok pomáhať, ale tiež na naše dobrovoľníčky a koordinátorky. Veľa sily všetkým 
ženám sveta želáme na každý deň, nielen v marci! 

Záleží nám na zlepšovaní manažmentu dobrovoľníkov
ADRA Slovensko sa spolu s francúzskou 

neziskovou organizáciou ADICE a ďalšími 
partnermi zapojila do projektu HVM − EU Aid 
Volunteers, ktorý cez sériu tréningov umožní or-
ganizáciám v rôznych častiach zeme zlepšiť ko-
ordináciu a bezpečnosť dobrovoľníkov. Úvodné 
stretnutie k projektu prebehlo v kancelárii ADRA 
v Bratislave. 

Preneste sa na chvíľu do Albánska,
kde naša dobrovoľníčka Janka pomáha miestnej ADRE. Práve sa vrátila z odrezanej ob-

lasti v albánskych horách, kde pre 17 rodín, ktoré tam žijú, priviezla ADRA základné potravi-
ny. Aký je život v Albánsku? Čítajte viac na www.adra.sk.

VydaVateľstVo adVeNt-orioN poNúka



Plán návštev zborov

dôležité akcie v apríli 2017

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 FB: https://www.facebook.com/szcasd 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. 

31. 3. – 1. 4 Stretnutie zborových ambasádorov ADRY Račkova Dolina
31. 3. – 1. 4 Školenie učiteľov DSŠ Tatranská Štrba
3. 4. Správne rady ŠN, ADRA Považská Bystrica
22. Muzička Lučenec
21. – 23. Výzvy lásky Račkova Dolina
28. 4. – 1. 5 Školenie lektorov OZ Život a Zdravie Liptovský Mikuláš
28. 4. – 1. 5 Špeciál radcov KPP

Apríl 1. 8. 15. 22. 29.

Pavlík M.     Levice

Čík P. Brezno     

Škrla M.      

kern B. Rakúsy Myjava R ATI Ostrava Lipt.Mikuláš 
LLU

Márföldi d. Rač. D. - 
ADRA Trnava Opava Rač. Dolina, 

VL Krupina

Bielik S. Topoľčany Zvolen Rankovce Kežmarok Pov. 
Bystrica

kolesár F. Prešov PTD Prievidza Rač. Dolina, 
VL Gerlachov

Plachý J.      

Špalek r. Michalovce     

novota J.      

Soós B. Bratislava 2 BA - prenos Košice 2 Zlaté 
Moravce

Lipt.Mikuláš 
LLU

Ako môže jediný muž zmeniť toľko vecí? Prejdi míľu v jeho topánkach a pozri sa, čo 
všetko Boh dokáže. Vypočuj si, ako kazateľ z geta predstavuje pravdu o bezpodmienečnej 
Ježišovej láske novej generácii mladých veriacich.

Willy, jeho manželka Lynette a ich syn Kristián žijú v Orlande na Floride.
116 strán, 13,8 x 21,5 cm, viaz.

cena 7,- ¤


