
Aj tebA srdečne pozývAme

Prečo sa (ne)zúčastňujem na sobotnej 
škole?

Ako všetci dobre vieme, neodmysliteľ-
nou súčasťou života našej cirkvi je sobotná 
škola. Počas svojej vyše 160-ročnej histórie 
prešla určitým vývojom a našla si svoje 
nezameniteľné miesto v cirkvi. Jej opráv-
nenosť na existenciu a prínos pre cirkev je 
nespochybniteľná. Dnes je sobotná škola 
(SŠ) pevnou súčasťou našej sobotnej boho-
služby a sleduje štyri základné ciele:

•	 Štúdium Biblie
•	 Budovanie priateľstva a dobrých vzťahov
•	 Delenie sa o kresťanskú vieru s okolím
•	 Podpora svetovej misijnej práce
Samozrejme, čo sa týka realizácie týchto štyroch cieľov, môžu byť skúsenosti a názory mnohých veľmi 

rozmanité, rozdielne až protichodné. Samotný „dialóg“ o SŠ je ale v každom prípade dobrým znamením, 
že na sobotnej škole ľuďom záleží, že ju chcú kultivovať a vyťažiť z nej maximum. 

Z aktuálneho počtu 2 247 členov cirkvi (42 zborov a 11 skupín) navštevuje SŠ asi 1 000 ľudí, teda 
44,5 %, čo vzhľadom na návštevnosť našich zborov nie je až také zlé (účasť na SŠ v jednotlivých zboroch 
však môže byť hlboko pod uvedeným číslom, alebo ho môže naopak prevyšovať). Kladiem si však otázku, ak 
cirkev ponúka takýto unikátny priestor na budovanie duchovného života, prečo ho mnohí nevyužívajú? 
Keby sa urobil prieskum o dôvodoch (ne)účasti na SŠ, čo všetko by tam podľa vás figurovalo? 
•	 neaktuálne témy, neosobná, kritická atmosféra v SŠ, nízka úroveň pripravenosti „učiteľa a žiakov“, 

ľahostajnosť a lenivosť v príprave, SŠ ako prežitok a zbytočnosť...
Iste, mnohí sa na SŠ nezúčastňujú zrejme z pragmatických dôvodov, v podstate nič od nej nepotre-

bujú a nič jej ani ponúknuť nechcú. So svojím duchovným životom sú jednoducho spokojní aj bez nej. 
Spomínaných 44,5 %, aj keď zďaleka neodzrkadľuje úroveň a život/živorenie v SŠ, má predsa len určitú 
výpovednú hodnotu... 

Už tak či onak, SŠ je predsa len určitým „tvorcom“ aj barometrom duchovného života a, ako sme spo-
menuli v úvode, aj užitočným nástrojom misie. Nemôžeme ju teda prehliadať, zanedbávať, či dokonca 
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odmietať. Jednoducho je tu, a preto ju treba aktuálne modifikovať, správne uchopiť, prispôsobiť tak, aby 
Božie slovo ostalo nielen pravdivé, ale stále atraktívne, pochopiteľné a v živote uskutočniteľné, pre všet-
kých, ktorí SŠ navštívia. Navštívia ju a radi sa do nej vrátia. Niekedy stačí málo, aby sa veci posunuli lepším 
smerom. Napríklad zobrať vážne jednu z pripomienok, na ktorú čas od času zabúda nejeden „učiteľ“ SŠ 
− nementorovať, ale skôr moderovať a usmerňovať.

Milé sestry a bratia, vám všetkým, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastňujete na chode a živote SŠ, patrí 
vďačnosť za vašu ochotnú službu a srdečné úsilie pri všetkom, čo robíte. Verím, že aj vďaka SŠ ste inšpiro-
vaní, požehnaní, obohatení o priateľské vzťahy a tiež máte chuť deliť sa s druhými ľuďmi. 

No ak patríte k tým, ktorí hľadajú spôsob, ako prekypriť svoj duchovný život, a váhate či zbierate odva-
hu, dovoľte mi pozvať vás práve do sobotnej školy. Verím, že spolu nám to pôjde ešte lepšie. Nech je za to 
oslávený náš Pán Ježiš Kristus.

Oliver Popovič, vedúci oddelenia sobotnej školy SZ CASD

oznAmy

Mladí pre Krista v Trenčíne 
a Považskej Bystrici

Misijný projekt Česko-Slovenskej únie 
„Dotkni sa neba“ prebieha tento rok v zboroch 
Trenčín a Považská Bystrica. Táto celoročná 
misijná spolupráca so zbormi v rámci „Dotkni 
sa neba“ vrcholí v lete misijnými aktivitami 
pre mestá Trenčín a Považská Bystrica. Letné 
aktivity sa konajú pod názvom YFJ (Youth For 
Jesus − Mladí pre Krista). Každý z celej Česko-

Slovenskej únie je na YFJ od 6. 7. 2017 do 30. 7. 2017 v spomínaných mestách vítaný. Podrobné informácie 
nájdete v tejto videopozvánke: https://www.youtube.com/watch?v=o0K8urh1V6I

František Kolesár, vedúci oddelenia mládeže SZ CASD

VEĽKÉ EGYPTSKÉ DOBRODRUŽSTVO s Pathfinderom
Srdečne pozývame na letný tábor deti, ktoré študujú korešpondenčný kurz alebo nemajú oddiel Klubu 

Pathfinder vo svojom okolí. Samozrejme, že si môžu pozvať aj svojho kamaráta či kamarátku − budú 
vítaní a začiatok letných prázdnin môže byť pre ne hodnotným, zaujímavým, veselým i poučným štartom 
do prázdnin. Prihlásiť sa môžete do 18. júna 2017. Tešíme sa na vás. Pozvánku a prihlášku nájdete v pripo-
jenom letáku alebo si ich môžete stiahnuť tu:  

http://www.casd.sk/wp-content/uploads/2017/05/Pozv%C3%A1nka-na-t%C3%A1bor-DIK-2017.pdf
Jozef Plachý, vedúci oddelenia detí a Pathfinderu SZ CASD
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JAKUB, JÁN A MÁRIA – zápisky z ostatnej návštevy našich  
farmárov v Keni 

Po asi hodine jazdy od našej 
kancelárie, ktorá sa nachádza 
v hraničnom mestečku Busia 
v Keni, vystupujeme z džípu. 
Našťastie sa ešte nezačalo ob-
dobie dažďov, a tak cesta bola 
schodná. Čaká nás Ján, vysoký, 
šľachovitý a usmiaty farmár, 
päťdesiatnik, ktorý vyzerá o 15 
rokov mladšie. Zápalisto nám 
ukazuje svoju farmu a vysvet-
ľuje, ako chce rozšíriť pole, aby 
mohol pestovať ešte viac seza-
mu. Sadáme si do tieňa urasteného mangovníka a váhavo ochutnávame plody tamarindu indického.

Trochu kyslé, usmieva sa nad našou reakciou Ján. V jeho hlase počujeme dojatie, keď hovorí, ako vďaka 
projektu Adra Slovensko mohol vypestovať a predať sezam a zaplatiť tak svojmu synovi jeden semester 
na strednej škole.

Po ďalšej polhodine autom navštevujeme Máriu, z ktorej vyžaruje nesmierny optimizmus. A má na to 
dôvod. Mária nie je len naša najlepšia farmárka, ale dokonca vypestovala viac ako ktorýkoľvek farmár – 
500 kg na aker (cca 4 000 m2) je úctyhodný počin.

„Nikdy som ako farmárka nepredala kilogram čohokoľvek za takú cenu, akú ste mi ponúkli vy,“ hovorí 
a ja pri týchto slovách sklopím zrak uvedomujúc si, že naša práca má zmysel.

„Len nefoťte moju kuchyňu...“ smeje sa Mária, keď chceme pred odchodom urobiť fotky a video.
Jej deti museli prerušiť štúdium po tom, čo mal manžel úraz chrbtice. Na zdravotnú starostlivosť minu-

li veľa peňazí. Teraz sa ich snaží finančne podporiť aj vďaka projektu, aby mohli dokončiť školu.

Jakub sedí v chládku a už nás čaká. Vyrovnaný šesťdesiatnik, ktorý už vie, čo očakáva od života, nám 
pyšne predstavuje svojho syna, ktorý v Nairobi študuje manažment. 

Nie každý farmár je ako Ján, Jakub alebo Mária. Nie každý chce pracovať a vidí v tom zmysel. No je 
úžasné stretnúť ľudí, ktorí nesedia so založenými rukami, ale aktívne ovplyvňujú svoju budúcnosť aj s tým 
málom, čo majú.

Daniel Kaba, riaditeľ ADRY Slovensko (v žltom tričku farmár Ján)
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ADRÁČIK sa hlási 
z Krakowa 

Ahoj, to som ja, ADRÁČIK. Ak 
by ste chceli vedieť, čo robím, 
tak po prednáškach na škole 
v Martine som bol 25. − 26. 4. 
2017 v Krakowe na medziná-
rodnej konferencii, kde sa naši 
experti z ADRY Slovensko delili 
o svoje skúsenosti v oblastiach, 

ako je integrácia, vzdelávanie proti xeno-
fóbii či profesionálna pomoc verzus chari-
ta. Ani som nevedel, že máme v tíme ta-
kých šikovných ľudí! Teda vedel. Veď Tomáš 
pracuje v neziskovom sektore už vyše 12 
rokov a Barborka ešte dlhšie − až 24 ro-
kov. Vďaka takýmto konferenciám si vie-
me pomáhať navzájom − získavaním no-
vých vedomostí a ich aplikovaním v praxi. 
Projekt podporil Vyšehradský fond.

P.S.: Čítali ste už príbeh Mohameda 
Makongolo a jeho sirotinca, kde som bol 
na návšteve vo februári? Nájdete ho tu: www.adra.sk/rozhovor-makongolo.

Čo robí naša dobrovoľníčka Janka v Albánsku? 
Mnohé deti v Albánsku sú nútené predčasne ukončiť školskú dochádzku a namiesto učenia zbie-

rajú plastové fľaše alebo žobrú. Jednoducho preto, aby pomohli rodičom zabezpečiť základné potreby 
na prežitie. ADRA Albánsko sa venuje 
podpore komunít v tejto krajine už 
viac ako 25 rokov cez projekty zame-
rané na vzdelávanie, zdravotníctvo, 
dobrovoľníctvo a podporu margi-
nalizovaných skupín. Momentálne 
implementuje s pomocou našej dob-
rovoľníčky Janky dva projekty.

Projekt „Druhá Šanca“ sa za-
meriava na opätovné začlenenie 
rómskych a nerómskych detí do školy 
vytvorením alternatívneho modelu 
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vzdelávania zameraného na zvyšovanie zručností v oblasti gramotnosti a sociálnych predmetov. Toto al-
ternatívne vzdelávanie umožní deťom ukončiť povinné vzdelanie a poskytne lepšiu štartovaciu pozíciu 
do budúcnosti.

Projekt „Vzdelávanie prostredníctvom doučovania” si kladie za cieľ posilniť a zlepšiť vzdelávacie 
kapacity detí z marginalizovaných skupín obyvateľstva v regióne Kruja poskytnutím alternatívneho dou-
čovania prostredníctvom dobrovoľníckej práce.

Veríme, že vďaka ADRE bude v Albánsku čo najviac detí opäť chodiť do školy, pretože život bez vzdela-
nia je život v chudobe. A sme radi, že môžeme vysielať našich dobrovoľníkov zo Slovenska tam, kde je to 
potrebné, lebo vidíme, že to má zmysel.

vydAvAteľstvo Advent-orion ponúkA

MICHAL FISCHER
MARTINA BLAŠČÁKOVÁ

Eli v Afrike
slonie dobrodružstvá

Sloníča Eli sa najradšej hrá so svojou 
kamarátkou Mimi a chrumká sladké listy. 
Nemá núdzu o dobrodružstvá, ale to naj-
väčšie ho ešte len čaká – jeho stádo sa 
vydá na putovanie za vodou. Cesta je dlhá 
a namáhavá, plná nečakaných zážitkov. 
Pre Eliho to bude nielen veľká zábava, ale 
predovšetkým škola života. 

96 strán, 23 x 28 cm, viaz.

cena 11,- ¤



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v júni 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. 

2. – 4. OSP východ, stred a západ
10. Pieseň v službe evanjelia Banská Bystrica
11. Výbor SZ CASD Považská Bystrica
16. – 18. Výzvy lásky Račkova Dolina
24. Zbierka 13. soboty pre Stredozápadnú africkú divíziu

Jún 3. 10. 17. 24.

Pavlík M. Spišská N. Ves Nitra 2

Čík P. Martin Nitra 2

Škrla M.

Kern B. Prievidza Gerlachov ATI Sázava Nitra 2

Márföldi D. Karolína Banská 
Bystrica − PSE

Račkova 
Dolina, VL Nitra 2

Bielik S. Banská 
Bystrica 1 Červenica Košice 2 Nitra 2

Kolesár F. Považská 
Bystrica

Banská 
Bystrica − PSE

Račkova 
Dolina, VL Nitra 2

Plachý J.

Špalek R.

Novota J.

Soós B. Rožňava Vaďovce BA - prenos Liptovský 
Hrádok


