
Muž, ktorý sadil stroMy

Vždy znova a znova ma 
fascinuje príbeh muža, ktorý 
časť svojho života strávil sade-
ním stromov. Príbeh sa začína 
niekedy okolo roku 1910 vo 
francúzskych Alpách, kde bola 
len holá step a drsné podne-
bie. Muž, ktorý sa volal Elzeard 
Bouffier, ako päťdesiatročný 
ovdovel a predtým prišiel aj 
o syna. Uchýlil sa do samoty, 
kde ho tešilo žiť v pokoji s ov-
cami a so psom. Všimol si, že 
okolitý kraj hynie pre nedostatok 

stromov, a rozhodol sa, že situáciu napraví. Začal ich sadiť. Za prvé tri roky vysadil 100 000 
stromov. Ujalo sa iba 20 000 a aj z tých stratil polovicu. Postarali sa o to hlodavce alebo to, 
čo v zámeroch Prozreteľnosti nie je možné predvídať. Sadil duby, buky, brezy... Jeho úspech 
závisel od jeho vytrvalosti. Každý deň očistil určitý počet bukvíc a vysadil ich. Celých 35 ro-
kov trpezlivo pracoval na svojom poslaní a výsledok bol ohromný. Na miestach, kde bola len 
bezútešná step, sú teraz lesy a svieže lúky. Ľahko si predstavíme, že počas tých dlhých rokov 
neúnavnej práce sa Elzeard Bouffier musel často stretávať s problémami a beznádejou. 

Celý príbeh môžeme paralelne prirovnať ku knižnej evanjelizácii. Len určitá časť z ob-
rovského množstva „rozsiatej“ literatúry prinesie ovocie, ale nakoniec to bude „veľký zástup 
ľudí“. A čo ja? Patrím medzi tých, ktorí svoje misijné aktivity uskutočňujú z času na čas, 
alebo sa stali mojím životným štýlom? V našom vydavateľstve Advent-Orion je množstvo 
„rôznych semienok“ pripravených do „rôznej pôdy“. Kto sa zapojí do sadenia? Nie všetci 
sa môžeme stať knižnými evanjelistami na plný čas, ale všetci môžeme v okolí svojej pô-
sobnosti knihu predať, požičať alebo darovať. Tichí poslovia, ktorí sú daní do ľudských 
príbytkov prostredníctvom práce KE, budú posilňovať evanjelizačnú službu vo všetkých 
smeroch, lebo Duch Svätý bude pôsobiť na myseľ tých, ktorí budú čítať tie knihy…

Rastislav Špalek, vedúci oddelenia knižnej evanjelizácie SZ CASD
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oznaMy

Kresťanský internetový portál HopeTV.sk je spustený
5. 4. 2017 bol spustený kresťanský internetový portál HopeTV.sk, 

ktorý je súčasťou medzinárodnej televíznej siete Hope Channel. 
Spolupracuje s univerzitami, nemocnicami, vydavateľstvami, rozhlaso-
vými a televíznymi stanicami po celom svete. Táto spolupráca prináša 
programy, ktorých cieľom je informovať, inšpirovať a povzbudzovať di-

vákov k tomu, aby vo svojom živote nachádzali radosť a nádej. HopeTV.sk chce podporovať 
rodiny a prinášať pozitívny vplyv do spoločnosti. Zameriava sa na oblasť zdravia, životné-
ho štýlu, cestovania, vzdelávania a kultúry. Vychádza z kresťanskej hodnotovej orientácie 
a jej prevádzkovateľom je Cirkev adventistov siedmeho dňa. Tento unikátny portál pri svojom 
štarte obsahuje viac ako 600 videí v rámci skoro 40 relácií a záznamov v slovenskom jazyku. 
Ich počet sa bude priebežne neustále aktualizovať. 

Odkaz: http://www.hopetv.sk/ YouTube kanál: https://www.youtube.com/channel/
UCXyrCtgWo-ab_CdT7ngjvjQ

Ženy ženám (3. konferencia žien)
Môžu dnešným ženám ešte aj dnes niečo dať ženy z biblických čias? 

Žijú aj dnes biblické ženy? Ako prakticky môžeme pomáhať sebe na-
vzájom, či už vnútri alebo mimo cirkvi? Ako sa osobne stretnúť s naším 
Kráľom? Ako byť požehnanými a požehnaním pre druhých? 

Milé Božie princezné, príďte si oddýchnuť, načerpať duchovné sily, in-
špirácie... Uvidíme sa 20. 5. 2017 v zbore 1 v Banskej Bystrici, Rudlovská cesta 37. Tešíme 
sa na vás. 

Prosím, nezabudnite sa prihlásiť na http://zeny-zenam.weebly.com/ alebo cez www.casd.
sk, prípadne na tel. č. 0908 704 123.

Organizačný tím 3. konferencie žien

Rozhodni sa už DNES ísť s nami „MEDZI PLOTY“
Každý z nás potrebuje „nebeskú masť“ na oči, aby sme videli 

okolo seba príležitosti, ako slúžiť Ježišovi. Ježiš aj dnes opakovane 
mňa i Teba vyzýva, aby sme išli medzi ploty tam, kde sa nachá-
dzame. Priamo oproti našim dverám sú rodiny, o ktoré sme možno 

ešte neprejavili záujem a neukázali im, že nám ide o ich záchranu. Ježiš vyzýva cirkev, aby 
sa pustila do práce vo svojom najbližšom okolí. Nesmieme nečinne stáť a pýtať sa: „Kto je 
môj blížny?“ Pamätajme, že náš blížny je ten, kto najviac potrebuje náš súcit a našu pomoc. 
Je ním každý nepriateľom ranený a skrúšený človek. Náš blížny je každý, kto je „Božím vlast-
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níctvom“. Ježiš neuznáva rozdiely, neuznáva hranice. Jeho túžbou je záchrana človeka pre 
Božie kráľovstvo a túži, aby sme aj my túžili po tom istom. Ježiš jednoznačne chce použiť aj 
Teba! Rozhodni sa DNES. 

Ak sa chcete podeliť so svojím príspevkom na PSE 2017 v Banskej Bystrici, prosím, kon-
taktujte nás na pse@casd.sk alebo volajte 0904 511 991. Ďalšie informácie nájdete na http://
pse.casd.sk/ a na www.facebook.com/psecko/.

Ďakujeme a tešíme sa na Vás 9. – 11. júna 2017.
Juraj Turóci, člen organizačného výboru PSE 2017

Ježišove príbehy
2-dielny animovaný film pre najmladšie deti zo série Jesus Bible Stories.
Ježišove príbehy zachytávajú dve významné obdobia v Jeho živote. V prvom diele sa 

pozrieme, čo predchádzalo Ježišovmu narodeniu. V druhom sa zameriame na Jeho život 
a službu pri Galilejskom jazere a dedinách blízko Nazareta. Deti sa môžu dozvedieť, ako 
si Ježiš vybral svojich učeníkov, ako uzdravoval chorých, ako nasýtil 5 000 ľudí a čo učí 
o Božom kráľovstve.

Slovenský dabing pod réžiou Evy Galandovej nahrali poprední slovenskí herci.

2xDVD /57 min./  6,90 €

Medové príbehy
Traja nezbední súrodenci z veľkomesta strávia veselé a veľmi zaujímavé prázdniny na 

vidieku u starých rodičov. Tam objavia krásu okolitej prírody a jej obyvateľov. Starký, skúsený 
včelár, na príkladoch zo života v úli ukáže svojim vnúčatám na vlastnosti ako spolupráca, sú-
držnosť a usilovnosť. Kniha Medové príbehy postupne a zrozumiteľne pre deti odkrýva, čo sa 
deje počas obdobia jedného roka v mnohopočetných včelích rodinkách, čím sú pre nás ľudí 
tieto drobné tvory užitočné, čo všetko sa môžeme od nich naučiť a tiež ako ich máme chrániť. 
Obľúbenú knižku pre deti od 4 do 10 rokov načítala Zuzana Krónerová.

CD-ROM /1xCD, mp3, 187 min./  4,90 €
 
Na uvedené novinky si môžete uplatniť zľavu 20 % do 30. 6. 2017 pri objednaní pro-

stredníctvom 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, riaditeľ Štúdia Nádej

Ponuka
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Dobrovoľníkom roka 2016 sa stal náš Samo 
Aj tento rok vyhral dobrovoľník z ADRA 

SK, Samuel Čellár, v kategórii Dobrovoľník 
SlovakAid 2016 v rámci udeľovania ocenení 
Dobrovoľník roka, ktorú organizuje Národné 
dobrovoľnícke centrum. Akcia sa uskutočni-
la na Ministerstve zahraničných vecí 10. 4. 
2017. Odborná porota vybrala z 86 nomi-
nácií 27 do užšieho výberu, ocenenie získal 
v každej z 9-tich kategórií len jeden najlepší. 
Samuela sme ako dobrovoľníka vyslali na rok 
do Kene, kde sa aktívne zapájal do rozbieha-

nia nášho sezamového projektu na pomoc 500 chudobným farmárom, písal články za práva 
miestnych žien a identifikoval rodinu starajúcu sa o 44 sirôt. Do zbierky pre tieto siroty sa 
zapojili mnohí z vás. Samo sa stal Dobrovoľníkom roka 2016 a spolu s nominovanými dobro-
voľníkmi ho prijal aj prezident Andrej Kiska v Prezidentskom paláci. Rozhovor so Samom ste 
mohli vidieť v Hlavných správach na TV TA3, nájdete ho aj na našej facebookovej stránke. 

Hľadáme 4 dobrovoľníkov do Kene, Albánska, na Filipíny a do 
Papue-Novej Guinei 

Chceš spoznať nových ľudí a pomáhať 6 – 12 mesiacov v rozvojovej krajine? Vyber sa 
do Kene, Albánska, na Filipíny alebo do Papue-Novej Guinei a spoznaj, aké to je pomá-
hať s ADROU, ktorá má pobočky v 130 krajinách sveta. Svoj životopis a motivačný list 
v angličtine nám pošli čím skôr, no najneskôr do 3. mája a možno práve ty sa staneš 
dobrovoľníkom roka 2017 :) Viac informácií nájdeš na webových a facebookových stránkach 
cirkvi a ADRY.

Spolu pre Keňu: 28 758,59 eur. Ďakujeme! 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do mi-

moriadnej zbierky Spolu pre Keňu a prispeli 
akoukoľvek sumou na pomoc ľuďom, ktorí si 
nevedia pomôcť sami. Spolu sa nám podarilo 
vyzbierať takmer 29 tisíc eur. Vaše finančné 
dary zabezpečia pitnú vodu pre komunity 
a jedlo pre podvýživené deti, ktoré trápi ex-
trémne sucho v Keni. Viac o spoločnej zbier-
ke 4 neziskových organizácií pod záštitou 
Platformy MVRO ako aj priebežné výsledky pomoci môžete sledovať na www.spoluprekenu.sk.
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DC ADRA Košice – darovanie krvi
Koncom marca bolo v priestoroch CASD 

v Košiciach rušnejšie, ako býva počas týžd-
ňa zvykom. Starší aj mladší, známi aj nezná-
mi. Všetkých nás spojila snaha ponúknuť 
svoju krv tým, ktorí ju potrebujú. Tradičná 
zostava pracovníkov NTS Košice má všet-
ko nachystané. Vypisujeme tlačivá o svojom 
zdravotnom stave, absolvujeme vyšetrenie 
krvi, meranie tlaku. Konečné resumé určuje 

pani doktorka po pohovore. Zapojili sa aj dobrovoľníci z DC ADRA Košice, spolu darovalo 
krv 18 osôb. Pre darcov boli prichystané balíčky a tradične vynikajúce makové a tvarohové 
záviny. „Chcem povzbudiť všetkých tých, ktorí cítia, že môžu pomôcť, aby neváhali, zanechali 
obavy a našli si čas na pomoc inému. Robme spolu dobré veci!“

 Peter Miľko, DC ADRA Košice

Ďalší cieľ za nami
Takto vyzerá časť nášho skvelého tímu 

ADRA Slovensko v cieli po takmer 12-kilo-
metrovom behu Devín – Bratislava. Chceš 
behať s nami? Sezóna sa začala, pridaj sa 
k našim ranným tréningom v bratislavskom 
Ružinove a získaj žlté ADRA tričko. V zdra-
vom tele zdravý duch!

VydaVateľstVo adVent-orion Ponúka

Karen Kingsburyová 

Čas tancovať
Pre všetkých v okolí sú vzorom dokonalého páru – obdivujú 

ich priatelia aj kolegovia, deti si ich vážia. No Martin a Ema 
vedia, že šťastie iba predstierajú. V skutočnosti čakajú na 
vhodný okamih, keď budú môcť svojim deťom povedať o chys-
tanom rozvode. Lenže na rodinnom stretnutí, na ktorom má 
dôjsť k jeho zverejneniu, dcéra Nikol prekvapeným rodičom 
oznámi, že sa bude vydávať. Ako by jej mohli pokaziť taký 
krásny moment?

Nezostáva nič iné, len naďalej predstierať, že všetko je 
v poriadku. Čím bližšie je dátum svadby, tým viac sa prehlbuje 
ich skrývaná bolesť a zúfalstvo. Čo sa stalo s ich láskou? Čo 



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v máji 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. 

5. – 8. Kurz vodcov KPP Vavrišovo
5. – 8. Seminár 40 dní modlitieb s H. Haubeilom Trenčín
12. – 14 Stretnutie starších a vedúcich zborov Račkova Dolina
15. – 18. Únijné kazateľské stretnutie Sněžné, Milovy
19. – 21. Špeciál vodcov KPP
19. – 21. Kresťanská lekárska konferencia Olomouc
20. 5. Konferencia žien
25. 5. – 2. 6. Letný tábor zdravia Lignano, Taliansko

cena 11,50 ¤

sa stalo s putom, ktoré ich toľké roky spájalo? Je vôbec ešte možné, aby pre nich, tak ako 
predtým, v mesačnom svetle na starom drevenom móle znovu nastal... čas tancovať?

„Táto kniha vás prinúti premýšľať o svojom živote z iného pohľadu.“
„Kniha Čas tancovať nás pobáda zamyslieť sa nad svojím manželstvom a uvedomiť si 

svoje omyly.“
„Čas tancovať je silný príbeh o uzdravujúcej sile Božej lásky a sile modlitby.“
Karen Kingsburyová je autorkou viac než päťdesiatich románov, z ktorých mnohé sa stali 

v Amerike bestsellerom. Podľa New York Times a USA Today patrí k najúspešnejším súčas-
ným spisovateľom. S manželom Donom a so šiestimi deťmi, z ktorých tri sú adoptované, žije 
na severozápade USA.

340 strán, 13,8 x 21,5 cm, viaz.
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