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Ako súvisí správA o stAve republiky prezidentA 
AndrejA kisku s ježišovými výrokmi o kríži 
A nAsledovAní?

Stav republiky:
V poslednom období v slovenskej spo-

ločnosti zarezonovali dve veľké témy.
Obe významnou mierou súvisia so zá-

pasom o charakter našej spoločnosti.
V tej prvej sú prekvapivo hnacím mo-

torom študenti stredných a vysokých škôl, 
ktorí vo svojom voľnom čase, okrem iného, 
organizujú protikorupčné pochody.

Protagonistom druhej oblasti je matka, 
ktorá 19 rokov neúnavne bojuje za to, aby 
vražda jej syna bola riadne vyšetrená.

„… akosi sa mi nechce veriť, že pri dnešnej vymožiteľnosti práva a korupcii to bude mať nejaký zmy-
sel,“ sú časté reakcie ľudí, s ktorými sa stretávam.

Počúvam aj iné názory a sám seba sa pýtam, aký by mal byť postoj kresťana? Máme ako veriaci ľudia 
stáť radšej bokom? Kde je hranica angažovanosti sa vo veciach verejných kresťana ako jednotlivca a spo-
ločenstva veriacich?

Existujú zrejme dve základné polohy pasívneho prístupu k tejto téme.
V tom horšom prípade ide o rezignovanie na utvorenie si vlastného názoru a schopnosti dopátrať 

sa pravdivých informácií v dôsledku existencie alternatívnych faktov, propagandy, informačnej záplavy, 
komplikovanosti a komplexnosti niektorých javov. 

Či už ide o migračnú krízu, vojenskú agresiu Ruska, či zrušenie Mečiarových amnestií, čoraz častejšie 
sme nielen svedkami šírenia, ale stávame sa cielene terčom konšpiračných teórií a dezinformačnej vojny.

V lepšom prípade si na danú vec utvoríme názor, ale žijeme v presvedčení, že ako jednotlivci proti 
systému aj tak nič nezmôžeme, a rezignujeme na to byť aktívni vo vlastnej komunite, obci alebo v spoloč-
nosti. Prestávame sa občiansky angažovať a veriť, že ako občania by sme sa mohli domôcť spravodlivosti. 

Dňa 31. mája 2017 Ústavný súd potvrdil zrušenie tzv. Mečiarových amnestií Národnou radou SR.
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Amnestie boli príkladom zneužitia práva a aj vo svete sú takéto amnestie považované za nelegitímne 
a neplatné. Ich zrušenie je pre Slovensko dôležitým historickým míľnikom. Je nielen signálom pre verej-
nosť, že spravodlivosti môže byť učinené zadosť aj v celospoločenských veľkých kauzách, ale aj potvrde-
ním o nesmiernom význame občianskeho aktivizmu. Som presvedčený o tom, že to bola práve neúnavná 
a dlhodobá práca občianskych aktérov, ktorá najviac prispela k odstráneniu tejto 19 rokov trvajúcej pre-
kážky na ceste k spravodlivosti.

Tento úspech je povzbudením do budúcnosti, že záujem bežných ľudí (občanov, nepolitikov) o veci 
verejné má nedocenenú schopnosť pozitívne ovplyvniť politickú vôľu a smerovanie našej krajiny.

Súčasne sme tiež konfrontovaní s pomerne častými vyjadreniami typu:
„Myslím, že zrušenie amnestií nám skôr ukazuje, že politici môžu robiť, čo chcú, teda meniť aj nemeni-

teľné – ústavu. Je to politická hra, do ktorej nevidíme, a my, bežní ľudia, ju  neovplyvníme.”
Ako na to odpovedať? Možno naša odpoveď závisí od nášho životného postoja. Ak vo všetkom vidíme len 

politickú hru alebo konšpiráciu a pozeráme sa na svet cez prizmu dezilúzie a beznádeje, potom sa sami obe-
ráme o možnosť vnímať pozitívne prínosy aj v eticky komplikovaných veciach. Nesprávne posúdenie príčiny, 
ktorá má v tomto prípade za následok, že za zrušenie sa zaslúžili primárne politici, je toho príkladom.

Na vec sa dá pozrieť aj z iného pohľadu:
-  19 rokov tu nebola politická vôľa dosiahnuť poslaneckú väčšinu a toto zmeniť, teraz sa našla najmä 

vďaka tlaku občianskej spoločnosti.
-  Ústava meniteľná v princípe, samozrejme, je a od roku 1992 bola priamo zmenená ústavnými zákonmi 

18-krát. Ďalej bola menená nepriamo cez judikatúru/výklad ústavy Ústavným súdom. 
-  Každé rozhodnutie ústavných orgánov (reprezentovaných politikmi) podlieha ústavnej kontrole a ich 

kompetencie sú limitované ústavou.
-  Vývoj okolo Mečiarových amnestií je náznakom, že politici si nemôžu robiť, čo chcú, a že skôr či neskôr 

ich to dobehne.
-  Súčasťou politiky vždy bola, je a bude aj politická hra.
-  Ústavný súd ukázal, že sa vie postaviť za princípy právneho a demokratického štátu, pretože mohol tiež 

ostať alibisticky ticho a nechať uplynúť 60-dňovú lehotu.
 -  Zrušenie amnestií je triezvo videné ako veľké víťazstvo, ale zároveň len ako začiatok, hoci nevyhnutný, 

na ceste k spravodlivosti.
O tom, že otázka vymožiteľnosti, dôvera ľudí v spravodlivosť, ale aj potreba občianskej angažovanosti 

sú veľmi dôležité, svedčí aj ostatná správa prezidenta o stave republiky.
„Je málo tém, v ktorých sú politická rozvaha a odvaha na Slovensku také žiadané, ako je to v otázke 

rovnosti ľudí pred zákonom. Slovensko je v tomto ohľade štátom s najhoršou povesťou v očiach vlastných 
občanov v celej Európskej únii.

Ako nedávno informovala Európska komisia, súdom dôverujeme najmenej spomedzi všetkých člen-
ských krajín.“ (Andrej Kiska, prezident SR, Správa o stave republiky zo dňa 14. júna 2017)

Teológia kríža:
Ako kresťania sme naučení na určité pravdy, ktoré považujeme za nespochybniteľné a nemeniteľné.
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Po stáročia, ovplyvnení najmä pietizmom 19. storočia, vnímame výroky o nesení kríža ako niečo 
osobné, čo patrí do intímneho vzťahu kresťana a Boha. Ako nejakú zvláštnu formu trápenia, odriekania si 
svetských pôžitkov a zápasu s našimi hriechmi a zlozvykmi, prípadne ako trest za zlé skutky. Ak do nášho 
života neplánovane zasiahne nešťastná udalosť v podobe napr. úmrtia blízkej osoby alebo vážneho ocho-
renia, potom aj tieto rany osudu interpretujeme väčšinou ako určitú formu kríža.

Ale nebolo to vždy tak. Prvotná teológia kríža zaznamenaná v evanjeliách má výrazne inú dynamiku.
Keď Ježiš vyzýva svojich nasledovníkov slovami: „Poď, vezmi svoj kríž a nasleduj ma....“, keď predpove-

dá nielen, že bude ukrižovaný, ale aj dôvody, pre ktoré takto skončí – keď prekonáme historickú priekopu 
2000 rokov – zistíme, že v novozákonnej dobe symbol ukrižovania znamenal trest za postavenie sa spolo-
čenskému establishmentu, odplatu za to, keď človek išiel proti vrchnosti.

Išlo o tresty za porušenie určitých noriem a o nástroj vládnej vrstvy na „upratanie“ nepohodlných osôb. 
Niesť kríž neznamenalo zápas s osobnými hriechmi na modlitbe v súkromí malej komôrky.

Z uvedeného vyplývajú najmenej dve skutočnosti.
Niesť kríž je osobné a premyslené rozhodnutie, nie znášanie následkov nešťastnej udalosti v živote 

človeka.
Niesť kríž je vecou verejnou, vecou komunity, pretože sa spravidla týka záujmov širšieho spoločenstva. 

Nie je obsahom privátneho vzťahu kresťana a Boha.
V tomto duchu môžeme povedať, že kríž niesli ľudia, ktorí bojovali za zrušenie otroctva, ženy, ktoré 

si po storočiach presadili volebné právo, disidenti za komunizmu, ktorí rozširovali zakázanú literatúru, 
jednotlivci, ktorí prekonávajú strach a nahlásia korupčné správanie, a mnoho ďalších.

V takom zmysle je nesenie kríža vlastne snahou chrániť určité hodnoty.
Aké hodnoty? A za ktoré sa oplatí viesť diskusie a kampane, presviedčať ľudí, podpisovať petície, orga-

nizovať verejné zhromaždenia, využívať nástroje mimosúdnej aj súdnej ochrany práv?
Čo v prípade, že niekto poškodí vaše dobré meno? Ako by ste zareagovali v situácii nelegálnej skládky vo 

vašom susedstve, ktorá negatívne ovplyvňuje zdravotný stav obyvateľov? Čo by ste spravili, ak by ste boli 
presvedčení o tom, že výpoveď v práci, ktorú dostala vaša manželka, je neplatná a/alebo nespravodlivá?

Čo ak ako zamestnanec v štátnej správe zistíte machinácie vo verejnom obstarávaní? Alebo ako zare-
agujete, keď sa váš syn nevráti domov, pretože následkom operácie v lokálnej anestézii ostane ochrnutý 
od krku dole?

Je dôležité podotknúť, že niesť kríž neznamená bojovať zakázanými prostriedkami, či už v informačnej 
rovine podsúvaním poloprávd a dezinformáciami v duchu „účel svätí prostriedky“, alebo násilím pácha-
ným v mene akejkoľvek ideológie.

Niesť kríž predstavuje zápas o dobro, spravodlivosť, vymožiteľnosť práva a rovnosť pred zákonom. 
Som presvedčený, že snaha o neustály a poctivý dialóg na dôležité témy, ktoré trápia spoločnosť, teda 

dialóg medzi textom starým 2000 rokov (Bibliou) a modernou dobou so všetkými fenoménmi a problé-
mami, ktoré prináša, by mohol byť dobrým východiskovým bodom na ceste hľadania a napĺňania posla-
nia a úlohy kresťana v súčasnej spoločnosti.

Daniel Kaba, riaditeľ ADRA Slovensko
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Novinka – právna pomoc pre ľudí v núdzi na Slovensku
V roku 2017 sme sa rozhodli pomáhať na Slovensku ešte viac ako doteraz. Tak ako v zahraničí, 

aj u nás chceme riešiť najmä príčiny chudoby a prinášať dlhodobo udržateľné zmeny k lepšiemu. 
V našom niekoľkomesačnom prieskume potrieb sme zistili, 
že ľudia na Slovensku sa častokrát ocitajú v núdzi preto, že 
nepoznajú svoje práva. A ak ich aj poznajú, nemajú finanč-
né prostriedky na to, aby využili právne služby, ktoré by im 
pomohli. Preto v ADRA Slovensko spúšťame nový projekt – 
Právnu pomoc pre ľudí v núdzi.

Pre ľudí v hmotnej núdzi je určená predovšetkým bez-
platná právna pomoc Centra právnej pomoci, no zákon 
obmedzuje túto pomoc do výšky 1,4-násobku sumy život-
ného minima (277,33 eur) a zároveň hodnota sporu musí 

prevyšovať hodnotu minimálnej mzdy na Slovensku (435 eur). Medzi nami sú však takí, ktorí súrne 
potrebujú právne poradenstvo, nemôžu si ho dovoliť zaplatiť, no nespĺňajú podmienky pre bezplat-
né právne poradenstvo CPP (pretože majú príjem či dôchodok napr. 280 eur mesačne, teda viac ako 
je hranica obmedzenia zákonom). Práve pre týchto ľudí sme tu my a naša nová právnička Miška, aby 
sme im pomohli dostať sa z problémov, ktoré súvisia s naším zameraním – rodinné právo, medicín-
ske právo, prípadne iné problémy z občianskeho práva, ako je nájom bytu a pod. Naším cieľom je, 
aby všetci ľudia v núdzi na Slovensku − nielen tí, ktorí spĺňajú obmedzenia zákonom − mali prístup 
ku kvalitnej právnej pomoci a aby ich finančná situácia nebola prekážkou pri hľadaní spravodlivosti, 
vďaka ktorej sa ich život zmení k lepšiemu. 

Poznáte vo svojom okolí niekoho, kto je v núdzi a potrebuje právnu pomoc? Sme pripravení po-
radiť a pomôcť, kontaktujte nás e-mailom na: pravnapomoc@adra.sk. Viac informácií či možnosť 
podporiť našu prácu online darom 
alebo vkladom na účet nájdete na 
www.adra.sk. Ďakujeme, že po-
máhate s nami. 

HVM tréning  
v oblasti bezpečnosti 
dobrovoľníkov 

Adráčik spolu s ADRA tímom 
a partnermi ADICE a Mondo Esto-
nia trénoval 9 neziskových organi-
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zácií z Balkánu, Kaukazu a Maghrebu v oblasti bezpečnosti dobrovoľníkov. Tréning sa uskutočnil od 
17. 5. do 19. 5. 2017 v Roubaix vo Francúzsku. Jeho súčasťou bola aj medzinárodná konferencia na 
tému dobrovoľníctva uskutočnená 18. 5. 2017 v Lille. Ide o prvý zo série tréningov v rámci projektu 
HVM na posilnenie a udržateľnosť manažmentu dobrovoľníkov s cieľom zabezpečiť ich efektívne 
fungovanie a bezpečný pobyt. Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Európskej únie v rám-
ci EU Aid Dobrovoľníckej iniciatívy.

Ako ADRA pomáha na Slovensku?
Okrem toho, že sme mi-

nulý rok vyškolili a vyslali 
až 11 slovenských dobro-
voľníkov do 8 rozvojových 
krajín, pomáhame spolu 
s ďalšími tu na Slovensku. 
1. Dobrovoľnícke centrum 
ADRA Košice sa venuje ro-
dinám s maloletými deťmi, 
ktoré prišli o strechu nad 
hlavou, zdravotne postih-
nutým dospelým aj približ-
ne 50-tim bezdomovcom, 

ktorým počas zimy trikrát do týždňa poskytuje varenú stravu či teplý paplón. 
2. Aktuálne rozbiehame nový projekt, vďaka ktorému budú mať prístup k právnym službám aj ľudia, 

ktorí si to teraz nemôžu dovoliť. Častokrát sú totiž ľudia na Slovensku v núdzi práve preto, že 
nepoznajú svoje práva a nemajú nikoho, kto by im pomohol za ne bojovať. 

3. Aktívne sa zapájame do vzdelávania proti xenofóbii a netolerancii, po prednáškach pre školákov 
a konferencii v Krakowe sme sa zapojili aj do výzvy Andreja Kisku a poslali mu nápady, ako pozi-
tívne bojovať proti extrémizmu a nenávisti. 

4. Od decembra 2016 pomáhame približne 100 osobám s medzinárodnou ochranou s integráciou 
na Slovensku. Sú to ľudia, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy zo závažných príčin, ako sú 
prenasledovanie či vojna. Z nich je 13 rodín a 23 maloletých detí. Pochádzajú napr. z Ukrajiny, zo 
Sýrie či Iraku, Afganistanu. Na Slovensko mnohí z nich prišli iba s tým, čo mali oblečené na sebe. 
Keďže sa nemôžu vrátiť domov, pomáhame im tu začať nový život, úplne od nuly. Naším cieľom 
je viesť ich k samostatnosti a začleniť ich do spoločnosti tak, aby neboli odkázaní na žiadnu 
sociálnu pomoc. Hľadanie ubytovania, lekára, asistencia na úradoch, kurzy slovenčiny, pracovné 
poradenstvo − to sú len niektoré z potrieb, s ktorými im pomáhame. V začiatkoch integračného 
procesu potrebujú títo ľudia kvalifikovanú odbornú pomoc. ADRA Slovensko už má s pomáhaním 
ľuďom na úteku skúsenosti z Chorvátska či Grécka, preto vieme lepšie porozumieť niektorým ich 
potrebám.
Viac sa o našich slovenských projektoch dočítate na www.adra.sk.



– 6 –

ADRA SLOVENSKO HĽADÁ DO TÍMU
človeka na pozíciu terénny sociálny pra-

covník, zatiaľ na polovičný pracovný úväzok 
v Bratislave. Chceš pomáhať s nami? Ozvi sa 
na: silvia.hamerlikova@adra.sk, viac info 
tu: www.adra.sk/hladame/

Požiadavky na uchádzačov:
Vzdelanie: Minimálne vysokoškolské  
I. stupňa v odbore sociálna práca
Jazykové znalosti:  
Anglický jazyk – pokročilý (C1)
Iné: PC zručnosti (Word, Excell – pokročilý, PowerPoint – základy), vodičský preukaz sk. B

Aktuálne – daňové priznanie online za 10 minút
Podávate daňové priznanie s odkla-

dom do konca júna? Ak s nami chcete 
pomáhať aj tento rok, venujte nám 2 % 
z vašich daní, ktoré pôjdu v plnej výške 
na pomoc ľuďom na Slovensku. Spravte si 
daňové priznanie za 10 min. cez šikovnú 
aplikáciu, ktorá všetko vypočíta za vás 
na: www.adra.sk/2percenta alebo sa 
teraz staňte naším pravidelným darcom 
na www.adra.sk a pomáhajte s nami celý 
rok. Nedokážeme pomôcť každému, ale 
spolu pomôžeme mnohým.

Občas máme aj my sladký 
život

Keď napečú nielen oslávenkyne, máme 
v ADRE skutočne sladký život. A ak sa vám zdá, 
že je nás v tíme akosi viac, tak vám prezradíme, 
že spolu s Adráčikom je nás už 15. Viac hláv, viac 
rozumu; viac rúk, viac pomoci. Ďakujeme za 
vašu podporu!
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V Račkovej doline sa 10. - 11. júna usku-
točnilo stretnutie ADRA ambasádorov. 
Hovorilo sa o pomoci ľuďom v núdzi, o lo-
kálnych projektoch a o dobrovoľníckych 
aktivitách na Slovensku. Na stretnutí sa 
zúčastnila aj právnička Michaela Lygová, 
ktorá predstavila nový projekt – právnu 
pomoc ľuďom v núdzi na Slovensku. Viac 
sa dozviete na www.adra.sk.

oznAmy

 Nová kniha básní
Milí priaznivci kresťanskej poézie, pripravila som novú knižku básní užitočnú k bohoslužbám s názvom: 

„Hranice nekonečnej lásky“. Sú to zamyslenia vo forme poézie o Božej láske a spravodlivosti, o milosti 
i pravde, o viere, nádeji, ospravedlnení  z  viery, posvätení...  Na povzbudenie i poučenie. 

Podrobnosti a ukážky na: http://knihyprezivot.weblahko.sk/ ; E-mail:  janka.nielsen@gmail.com; mo-
bil:  0904 827 385. Aj ostatné knihy „Čo vidím srdcom“ a „Pozvanie do večnosti“ je stále možné si zakúpiť. 
Detskú knižočku „Srdiečkové básničky“ momentálne nemám k dispozícii, ale podľa záujmu zaistím dotlač.

Janka Nielsenová

Ďalšie kolo Biblického pátrača je úspešne ukončené
Súťaž detí 

a mládeže v zna-
lostiach z Biblie sa 
začala začiatkom 
školského roka štú-
diom Lukášovho evanjelia, Daniela a Listu 
Galaťanom. Na súťaži sa v 1. kole zúčastni-
lo 139 súťažiacich vo veku od 3 do 18 rokov, 
súťažili v štyroch vekových kategóriách, 

ktorí súťažili v troch blokoch zakončených testom. Súťaž vyvrcholila v nedeľu 28. mája 2017 v Banskej Bystri-
ci, kde sa uskutočnilo 2. (finálové) kolo. Zúčastnilo sa na ňom 86 súťažiacich, pričom všetci dosiahli úspešnosť 
viac ako 60 %, za čo dostali diplom a mohli si vybrať knihu z vydavateľstva Advent-Orion. Až 77 z nich získalo 
zlatý Odznak víťazov za 70 a viac percentnú úspešnosť. Všetkým pátračom blahoželáme a prajeme príjemné 
prázdniny. Ďakujeme všetkým učiteľom a rodičom, ktorí sa s pátračmi na súťaž pripravovali, podporovali ich 
a sprevádzali v 2. kole. Tešíme sa na vás v ďalšom ročníku súťaže.

za DSŠ Lýdia Grešová a Jozef Plachý  
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Aktivity Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa 
počas leta 2017:
2. – 9. 7. 2017: Celoslovenský letný tábor detského internetového korešpondenčného kurzu, Pacov. 

Prihlasovanie: jplachy@pathfinder.sk, 0915 693 872. Zodpovedný: Jozef Plachý.
2. – 9. 7. 2017: Misijný tábor organizovaný misijnou skupinou MICHAEL z Moravy, Bytča. 

Prihlasovanie: milan.krajci@gmail.com, +420 605 528 360. Zodpovedný: Milan Krajčí.
6. – 30. 7.2017: Dotkni sa neba, (Youth for Jesus) misijný tábor mládeže z celej ČSÚ CASD. 

Prihlasovanie: kolesar.frank@gmail.com, juraj.turoci@gmail.com, 0905 895 159, 
0948 526 722. Zodpovední: František Kolesár a Juraj Turóci.

23. – 28. 7. 2017: Letný tábor zdravia, Podhájska. 
Prihlasovanie: novota@zivotazdravie.sk, 0915 276 958. Zodpovedný: Jaromír Novota.

24. – 30.7.2017: SINGLE, SoNS 2016 (osamelí a nepriatelia samoty), Lipno, hotel Racek. 
Prihlasovanie: hasselblad500d.c@gmail.com, +420 739 304 625.  
Zodpovedný: B. Doležal. 

2. – 6. 8. 2017: Európsky kongres mládeže, Valencia, Španielsko.  
Prihlasovanie: dkaslik@centrum.cz,  +420 777 57 10 12. Zodpovedný: Daniel Kašlík.

6.8. – 13. 8. 2017: Týždeň duchovnej obnovy, Sátoraljaújhely, Maďarsko. 
Prihlasovanie:  sekretariat@casd.sk, 02 434 155 02. Zodpovedná: Slávka Slobodová. 

20. – 27. 8. 2017: Letný tábor pathfinderov, Camporee ČSÚ CASD, Protivanov, Česká republika. 
Prihlasovanie: jplachy@pathfinder.sk, 0915 693 872. Zodpovedný: Jozef Plachý

30. 8 – 3.9. 2017: Unijný výročný seminár knižných evanjelistov spojený so slávnostným stretnutím 
v sobotu 2. 9. 2017 k 25. výročiu knižnej evanjelizácie v ČSÚ CASD, Frýdek Místek. 
Prihlasovanie: 135rasto@gmail.com, 0905 288 731. Zodpovedný: Rastislav Špalek.

Milí Ježišovci
Od 6. do 30. júla 2017 sa začína letná evanjelizácia 

„DOTKNI SA NEBA“ v mestách Trenčín, Považská Bystrica 
a Púchov.

Sme veľmi radi, že sa do tejto evanjelizácie zapoja 
aj mladí ľudia, a to z rôznych kútov Slovenska a Českej 
republiky.

Nebude to jednoduchá práca, ale investovaný čas a obetované prázdniny pre šírenie tej najlepšej 
správy na svete jednoducho stoja za to. Do tejto služby sa môže zapojiť naozaj každý. 

Človek má nekonečnú cenu. Svedčí o tom Golgota. Jediný človek odovzdaný pravde pomôže získať 
iných. Požehnanie a spása sa budú stále šíriť. Nech ľudia vedia, že nám úprimne záleží na ich spasení. 
Pridajte sa k nám.

Nemôžeme čakať, kým ľudia prídu za nami. Máme ich vyhľadať 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 všemož-
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ne usilovať o záchranu hynúcich a všetkým oznamovať pozvanie milosti. Nemali čakať, kým ľudia prídu 
k nim, s posolstvom mali ísť k ľuďom sami.
Milý čitateľ, prijmi pozvanie na nasledujúce:
1. Modli sa za celý priebeh evanjelizácie, každé ráno a každý večer.
2. Modli sa za mladých ľudí, aby sa s odvahou a odhodlaním išli deliť o vieru v Ježiša Krista.
3. Modlite sa za zbory i za kazateľov.
4. Ak sa chceš zapojiť, čo i len na jeden deň, určite sa ozvi na tel.: 0948 526 722. 
5. Ak chcete vedieť viac, navštívte stránku www.yfj.cz, kde si môžete pozrieť aj nový dokument o DOTKNI SA NEBA.
Nech Ježiš žiari aj vo vašom živote.

Za celý tím Juraj Turóci a František Kolesár

Týždeň duchovnej obnovy – stále sú voľné miesta!
Milí priatelia, opätovne vás prosíme, prijmite 

naše srdečné pozvanie na letný TÝŽDEŇ DUCHOV-
NEJ OBNOVY. Tak ako sme vás už informovali, 
uskutoční sa 6. – 13. augusta 2017 v príjemnom 
prostredí najväčšieho protestantského školiaceho 
a relaxačného strediska v strednej Európe, na rov-
nakom mieste ako v roku 2016, v Sátoraljayújhely 
(Nové Mesto od Šiatrom). Je to mesto v Maďarsku 
v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe, v bez-
prostrednej blízkosti slovenských hraníc. Stále sú 
voľné miesta vo všetkých kategóriách ubytovania. Prihlášku a ostatné informácie nájdete tu: http://www.
casd.sk/tyzden-duchovnej- obnovy-prihlasovanie- od-1- 2-2017- 1000/

Plán návštev zborov
júl 1. 8. 15. 22. 29.

Pavlík M.
Čík P. Banská 

Štiavnica
Škrla M. Nové Zámky

Kern B. Topoľčany Trenčín D D LTZ

Márföldi D. Zvolen Prievidza Karolína D Zvolen

Bielik S. Považská 
Bystrica Bratislava 2 Liptovský 

Hrádok Rakúsy D

Kolesár F. Gerlachov YFJ YFJ YFJ YFJ

Plachý J. Letný tábor

Špalek R.
Novota J. LTZ

Soós B. Vaďovce



Dôležité akcie v júli a auguste 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. 

Jú
l

1. Inštalácia kazateľa Jozefa Kučeru Zvolen

1. 30. výročie založenia zboru Topoľčany

1. Inštalácia kazateľa  Považská Bystrica

2. – 9. Detský internetový kurz Pacov

2. – 9. Misijný tábor Michael Bytča

8. Inštalácia kazateľa Mareka Gurku Trenčín

9. – 30. Letný tábor zdravia TN, PB

23. – 28. Letný tábor zdravia Podhájska

Au
gu

st

2. – 6. Európsky kongres mládeže Valencia – Španielsko

6. – 13. Týždeň duchovnej obnovy Sátoraljaújhely – 
Maďarsko

20. – 27. Camporee ČSÚ Protivanov

30. 8. – 3. 9. Výročný seminár knižných evanjelistov Ježonky, Visalaje

august 5. 12. 19. 26.
Pavlík M. Sátoraljaújhely BT

Čík P.  Revúca

Škrla M.  

Kern B. Rožňava Sátoraljaújhely BT Krupina D

Márföldi D. D Sátoraljaújhely BT D D

Bielik S. Košice 1 Sátoraljaújhely BT D Levice

Kolesár F. Nitra 1 Sátoraljaújhely BT D D

Plachý J. Sátoraljaújhely BT Camporee ČSÚ

Špalek R. Sátoraljaújhely BT

Novota
Soós B. Sátoraljaújhely BT


