
Milí priatelia a priateľky,
rád by som vyjadril obrovskú vďaku tým, ktorí 

prišli s  myšlienkou založiť ADRU aj na Slovensku. 
Ďakujem tiež svojim predchodcom, bývalým ria-
diteľom, všetkým zamestnancom a  zamestnanky-
niam, ktorí ju rozbehli a posunuli vpred.

Za 25 rokov sa aj oblasť humanitárnej pomoci 
a  rozvojovej spolupráce výrazne zmenila, neústale 
prichádazajú nové trendy a  výzvy. Objavujú sa nové 
technológie, ale pribúdajú aj veľmi komplexné a kom-
plikované humanitárne krízy. My musíme konať.

Začiatky s podporou cirkvi
Za uplynulé štyri roky (2014 – 2018) ADRA rástla aj vďaka vašej podpore. Preto sme mohli pomá-

hať efektívne a väčšiemu počtu ľudí. Nebolo to však vždy ľahké. 
Keď som v roku 2013 začal v ADRE pracovať ako riaditeľ, mala táto organizácia dvoch pracovníkov 

(vrátane mňa), jeden malý projekt, veľmi diétny rozpočet a slabú, resp. žiadnu propagáciu. Stáli sme 
pred výzvou jej reštartovania a sprofesionalizovania. Riešili sme, ako prejsť z krátkodobého plánovania 
na dlhodobú a udržateľnejšiu stratégiu poskytovania pomoci ľuďom v núdzi, ale tiež otázku zväčšovania 
a diverzifikácie finančných zdrojov. Veľa sme sa za pochodu učili a prešli sme si pokusmi aj omylmi.

Cirkev adventistov siedmeho dňa nám však dala dôveru a slobodu, vďaka ktorej sme mohli rásť, 
zaviesť v  ADRE iné myslenie, testovať nové prístupy, klásť dôraz nielen na entuziazmus, ale aj na 
vedomosti, skúsenosti a zručnosti. Aj vďaka tomu je u nás ADRA najväčšou inštitúciou cirkvi, čo v oko-
litých krajinách nie je samozrejmosťou. 

Organizácia, ktorá stojí na ľuďoch
Verím, že najväčšia hodnota každej organizácie sa skrýva v  ľuďoch, ktorí pre ňu pracujú. Aj tá 

najviac premyslená stratégia, najmodernejšie priestory, dostatok finančných zdrojov či veľké projekty 
sú nanič, ak nemáte nablízku tých správnych ľudí.

V období 2014 – 2018 pracovalo pre ADRU množstvo nielen nadšených, ale aj pracovitých a skú-
sených ľudí. Chcel by som preto poďakovať všetkým svojim súčasným kolegom a kolegyniam, ale aj 
tým bývalým, ktorých práca v ADRE sa podpísala na tom, kde dnes táto humanitárna a rozvojová or-
ganizácia je. Na tomto mieste je potrebné spomenúť aj donorov, ktorí ocenili kvalitu našich projektov 
doma i vo svete a  naše aktivity podporili finančne. Ďakujem aj našim ďalším partnerom, podporo-
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vateľom. V ďakovaní nemožno vynechať najbližšiu rodinu. No a veľká vďaka patrí nášmu Bohu, ktorý 
požehnával a požehnáva prácu ADRY.

Pôsobenie ADRY v číslach a príbehoch
ADRA Slovensko pomáhala ako jedna z prvých organizácií zmierniť humanitárnu krízu, spôsobe-

nú ničivým tajfúnom v juhovýchodnej Ázii (konkrétne v roku 2014 na Filipínach). Počas tzv. utečenec-
kej krízy v rokoch 2015 – 2016 sme boli prítomní a aktívni v Chorvátsku a Grécku. Realizovali sme ško-
lenia pre občiansku spoločnosť v post-socialistickom bloku, pomáhali sme pri odstraňovaní škôd po 
storočných povodniach v Bosne a Hercegovine, pracovali na obnove krajiny po zemetrasení v Nepále.

Čo je dôležité: začali sme viac pôsobiť na Slovensku. ADRA poskytuje bezplatnú právnu pomoc vo 
vybraných oblastiach a tiež pomoc obetiam domáceho násilia. Pomáhame takisto ľuďom utekajúcim 
pred vojnou a diktátorskými režimami v ich snahe začať nový život tu na Slovensku.

Pre niekoho to môžu byť iba fakty a čísla. No keď k nim priradíte príbehy konkrétnych ľudí, je to niečo 
iné. Odpočuté osudy obetí domáceho násilia ma vždy utvrdia v tom, že naša práca má zmysel. Keď sa 
započúvam do príbehov ľudí, ktorí utiekli pred vojnou na Ukrajine alebo v Sýrii, podvedome ma striasa. 
Vďaka nášmu projektu STEP 3 sa však desivé spomienky menia na „success stories“ a ja sa pri sledovaní 
snáh našich klientov a klientiek o začlenenie a uplatnenie sa v našej krajine musím spokojne usmievať.

Výzvy pre ADRU i celú krajinu
Dnes na Slovensku zažívame v  priamom prenose zápas o  právny štát a  vymožitelnosť práva. 

V  takmer celej Európe čelíme nástrahám v  podobe informačnej vojny, konšpirácií, alternatívnych 
faktov, neprávd, ktoré vyúsťujú do prejavov nenávisti, násilia, intolerancie a xenofóbie nielen vo vir-
tuálnom prostredí. 

Je na mieste klásť si otázku, aká je úloha mimovládnych organizácií založených na kresťanskej 
viere vo vzťahu k týmto hrozbám? Ako môže predchádzaniu dezinformácii a manipulácii našich blíz-
kych pomôcť naša ADRA? Výziev i plánov je veľa; budeme im čeliť a plniť ich najlepšie, ako vieme. 
Máme pred sebou kopec práce, ale aj obrovský potenciál: ďalej rásť a napĺňať tak základné poslanie 
ADRY – pomáhať ľuďom v núdzi ešte viac a ešte lepšie.

Všetko najlepšie k 25. výročiu existencie, ADRA!
Daniel Kaba, riaditeľ ADRY Slovensko

OznaMy

Milé dievčatá, milé ženy, 
srdečne vás pozývame na Konferenciu žien 2018 do Bešeňovej.

Tento rok sa môžeme tešiť na komornejšiu atmosféru. Veríme, že každá 
z nás prežije dotyk Božej lásky, silu vzájomnosti a nových pohľadov na svoju 
životnú cestu, ktorá je jedinečná a je naša.

Bližšie informácie a prihlasovanie na: www.casd.sk
Tešíme sa na vás! Realizačný tím Oddelenia služby žien pri SZ CASD
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Príbehy písané životom – Z rozprávania 
starých rodičov

Mám veľkú radosť z úspešných premiér na piatich miestach Slovenska /Považská Bystrica, Lip-
tovský Hrádok, Bratislava, Košice a Banská Bystrica/. Som rád, že väčšina účinkujúcich mohla osobne 
prísť a prežívali sme spolu radosť a vďačnosť za Božiu pomoc a vedenie v ich živote.

Bol som prekvapený, že na premiérach nebola zastúpená len tá najstaršia a stredná generácia, 
ale videl som aj mnohých mladých ľudí. A niektorí z nich sa vyjadrili, že ich príbehy starých rodičov 
veľmi zaujali a povzbudili.

Na 2 DVD nájdete všetkých 32 výpovedí tematicky usporiadaných do 6 dielov:
Žatva spomienok (M. Fúčela, Štefan Petrovič, Júlia Klimáková)
Za zvuku mandolíny (Teofil Nechuta, Jozef Blahút, Zuzana Poštarčíková, Pavol Greš,  

Zuzana Grešová, Pavel Kohút, Karol Badinský)
Ladenie pravdou (Filoména Juríková, Pavol Čergel, Marta Hroboňová, Michal Hreňo, 

 Zuzana Gracová)
Oplatí sa dôverovať (Viktor Kollár, Anna Turčanová, Jozef Krakovský, Eva Sabaková, Ján Horvaj, 

Eliška Bieliková, Vladimír Muntág)
V plynutí času (Ján Skokan, Judita Jurdová, Pavol Červenák, Michal Beer)
Napriek zákazu (Ján Gritta, Michal Hlivka, Cecília Hlivková, Ján Šaro, Michal Poda, Mária Pódová)

2DVD /277 min./   2,00 €

Uvedená „akciová cena“ je len pre zbory. Produkt si môžete  objednať prostredníc-
tvom vášho traktátnika alebo priamo na našej adrese: Štúdio Nádej, Cablkova 3, 821 04 
Bratislava, tel. 02 4363 3181 info@studionadej.sk www.studionadej.sk

Bronislav Soós, riaditeľ Štúdia Nádej

Pozvánka na letný tábor ADRY: Poďte s nami toto leto vylepšiť 
nemocnicu!

Leto možno stráviť rôznymi spôsobmi. Aj zmysluplne. Ak chcete pridať pomocnú ruku k dielu, 
urobiť dobrý skutok a cítiť sa dobre po zvyšok prázdnin, prihláste sa na letný tábor, ktorý organizuje 
pobočka ADRA Slovensko v Košiciach.

V období od 9. do 13. júla sa v Kráľovskom Chlmci v rámci letného tábora zapoja naši dobrovoľníci 
a dobrovoľníčky do vylepšovania miestnej nemocnice s poliklinikou. Ako už názov projektu Vylep-
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šíme  nemocnicu napovedá – náplň práce bude 
pozostávať z  vymaľovania nemocničných izieb 
a výmeny podlahových krytín. Dvadsať ľudí, kto-
rým je poslanie ADRY blízke, bude takto pomáhať 
najmä na oddelení dlhodobo chorých. Ide o skú-
senosť, na ktorú sa nezabúda! Na túto dobrovoľ-
nícku pozíciu (miesto v letnom tábore) sa môžete 
prihlasovať do 30. júna na adrese: peter.milko@
adra.sk. Ubytovanie a strava budú zabezpečené.

Text: ADRA Slovensko (Peter Milko, Košice)

ADRA Slovensko mení životy núdznych už 25 rokov
VZDELÁVANIE, HUMANITÁRNA POMOC A  ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA, BUDOVANIE KAPACÍT OB-

ČIANSKEJ SPOLOČNOSTI, ALE AJ PRÁVNA POMOC – TOTO VŠETKO REALIZUJE V ROZVOJOVÝCH KRAJI-
NÁCH AJ NA SLOVENSKU MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA ADRA SLOVENSKO, KTORÁ V SOBOTU 16. JÚNA 
OSLÁVILA 25. VÝROČIE SVOJHO VZNIKU.

ADRA Slovensko pozostávala v  roku 2013 
iba z troch ľudí, v roku 2018 počet zamestnancov 
a zamestnankýň v tíme stúpol na dvanásť. Úspeš-
ná príprava a  realizácia projektov v  rozvojovom 
svete, ale i doma v SR si navýšenie interných ka-
pacít vyžadovala. Málokto však vie, že v čase svoj-
ho vzniku (v roku 1993) tvorili túto profesionálnu 

rozvojovú a humanitárnu organizáciu iba riaditeľ 
a sekretárka.

Dňa 16. júna 2018 slovenská ADRA, člen me-
dzinárodnej siete 141 organizácií ADRA a zároveň 
člen slovenskej Platformy MVRO, oslávila za prí-
tomnosti a povzbudivých príhovorov jej bývalých 
riaditeľov, ako aj ďalších vážených hostí a hostiek 

svoje 25. narodeniny. Prostredníctvom video 
príhovorov zablahoželali jubilujúcej ADRE aj pre-
zident ADRA International, Jonathan Duffy; prezi-
dent SR, Andrej Kiska, a z Austrálie tiež bývalý ria-
diteľ, Marcel Kaba. Prežili sme spolu požehnaný 
deň, plný príjemných rozhovorov, spomienok na 



– 5 –

začiatky organizácie, ale aj krásnych hudobných 
a  speváckych vystúpení. K  spoločnému obedu 
prispeli aj klienti a  klientky z  integračného pro-
jektu ADRY: STEP 3, ktorí pripravili niekoľko exo-
tických jedál zo svojich domovín.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k  tejto 
slávnostnej pobožnosti. A  tiež vám za vašu 
podporu. Tešíme sa na ďalšie výzvy, ktoré nás 
čakajú, a veríme, že aj naďalej budete pomáhať 

s nami. Meniť ľudské životy. Pretože spolu dokážeme veľké veci. A má to zmysel. Viac na www.
adra.sk/25rokov.

Aktivity Slovenského združenia Cirkvi adventistov 
siedmeho dňa počas leta 2018:

25. 6. – 4. 7. 2018: Letný tábor zdravia, Makarska Riviera, Chorvátsko.  
Prihlasovanie: novota@zivotazdravie.sk, 0915 276 958.  
Zodpovedný: Jaromír Novota.

26. 6. – 1. 7. 2018: Únijný výročný seminár knižných evanjelistov, Krásná-Visalaje-Ježonky.  
Prihlasovanie: 135rasto@gmail.com, 0905 288 731.  
Zodpovedný: Rastislav Špalek.

1. – 8. 7. 2018:  Skúška odvahy, celoslovenský letný tábor pre deti, Vavrišov.  
Prihlasovanie: jplachy@pathfinder.sk, 0915 693 872.  
Zodpovedný: Jozef Plachý.

1. – 8. 7. 2018:  Tábor pre rodiny s deťmi organizovaný misijnou skupinou MICHAEL z Moravy, 
Staškov. Prihlasovanie: milan.krajci@gmail.com, +420 605 528 360.  
Zodpovedný: Milan Krajčí.

5. – 29. 7.2018:  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.

9. – 13. 7. 2018:  Letný tábor ADRA, vylepšenie nemocnice v Kráľovskom Chlmci.  
Prihlasovanie: peter.milko@adra.sk, 0907 447 829.  
Zodpovedný: Peter Miľko.



– 6 –

22. – 27. 7. 2018:  Letný tábor zdravia, Podhájska. 
Prihlasovanie: novota@zivotazdravie.sk, 0915 276 958.  
Zodpovedný: Jaromír Novota.

29.7. – 5. 8. 2018:  Týždeň duchovnej obnovy, Sátoraljaújhely, Maďarsko. 
Prihlasovanie: sekretariat@casd.sk, 02 434 155 02.  
Zodpovedná: Slávka Slobodová.

5. – 19. 8.2018:  Únijný kongres mládeže, OKROK. 
Prihlasovanie: kolesar.frank@gmail.com, 0905 895 159.  
Zodpovedný: František Kolesár.

19. – 26. 8. 2018:  Kongres rodín ČSÚ CASD, Ždírec nad Doubravou, Česká republika. 
Prihlasovanie: www.kongreskd.cz.  
Zodpovedný: Radomír Jonczy

1. – 16. 9. 2018:  SINGLE, SoNS 2018 (osamelí a nepriatelia samoty), KLEK, južné Chorvátsko. 
Prihlasovanie: hasselblad500d.c@gmail.com, +420 739 304 625.  
Zodpovedný: B. Doležal. 

Adventistická služba ľuďom so špeciálnymi 
potrebami vás pozýva...

Ani v prázdninovom a dovolenkovom období nezostáva Adventistická služba ľuďom so špeciálny-
mi potrebami v našej únii nečinná. Pre nadchádzajúce mesiace sme pripravili hneď niekoľko pozvá-
nok na zaujímavé akcie, prístupné aj pre osoby s rôznymi typmi znevýhodnenia.

Aj nepočujúci účastníci sú tento rok prvýkrát pozvaní na Biblický týždeň Českého združenia, ktorý 
bude prebiehať v kresťanskom konferenčnom centre Immanuel neďaleko Ždírce nad Doubravou v ob-
lasti Českomoravskej vysočiny. Od štvrtku 2. 8. až do konca Biblického týždňa bude pre nich zabezpe-
čené tlmočenie do znakového jazyka. Ešte stále je možné sa prihlasovať.

Už sme uverejňovali pozvánku na prvý Kongres rodín, ktorý bude v  rovnakom konferenčnom 
centre prebiehať od 19. do 26. augusta 2018. Pozvané sú i rodiny s deťmi so špeciálnymi potrebami, 
pre ktoré bude k dispozícii nielen asistencia pre ich deti, ale pre tieto rodiny pripravujeme aj špeciálnu 
časť programu. Aj tu je prihlasovanie ešte stále otvorené.

Tretie pozvanie sa vzťahuje na sobotu 22. septembra, kedy sa v pražskom smíchovskom zbore 
uskutoční mimoriadna bohoslužba pri príležitosti Medzinárodného dňa znakového jazyka. Hlavnými 
hosťami budú Corrado Cozzi (vedúci oddelenia komunikácie a služby ľuďom so špeciálnymi potreba-
mi v EUD) a Larry Evans (zástupca predsedu GK pre službu ľuďom so špeciálnymi potrebami), ktorý 
bude tiež slúžiť kázaním. Tradičný online priamy prenos dopoludňajšej sobotnej bohoslužby z tohto 
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zboru bude pri tejto príležitosti tlmočený aj do znakového jazyka – pokiaľ by ste nemohli prísť do 
Prahy osobne, môžete sledovať naše stretnutie online v priamom prenose alebo neskôr zo záznamu 
na webe http://bohosluzbyonline.cz. 

Informácie a kontakty súvisiace s našou službou sú pre vás dostupné aj na webových stránkach 
http://bezbarier.casd.cz.

Josef Slowík, koordinátor Adventistickej služby ľuďom so špeciálnymi potrebami v ČSÚ CASD

VydaVateľstVO adVent-OriOn pOnúka

cena 7,50 ¤216 strán, 13,8 x 21,5 cm, viaz. 

I S B N  9 7 8 - 8 0 - 8 0 71- 2 0 8 - 2

Skutočný príbeh 
Cheri Ann Petersovej

Sedela v luxusnej reštaurácii. Na stole pred 
ňou ležalo 86 tisíc dolárov a 2,8 kg čistého 
kokaínu.

Bola presvedčená, že sa pre ňu predsa len 
začínajú lepšie časy. Konečne ju bude mať 
niekto rád. Tento úžasný muž jej pomôže začať 
nový život. Už nebude musieť nazývať svojím 
domovom ošarpané byty narkomanov, staré 
autá a erotické nočné bary. Za posledných 
desať rokov ich bolo viac než dosť.

Už tisíckrát zistila, že láska je len slovo, ktoré 
muži používajú, aby od takých, ako je ona, 
dostali, čo chcú. Môže to byť ešte niekedy 
inak?

Už o niekoľko hodín sa jej ten „úžasný muž“ so 
zbraňou v ruke vyhrážal zabitím, ak nenájde 
jeho peniaze.

Cheri sa cítila osamelá a veľmi túžila, aby ju mal 
niekto naozaj rád. Potrebovala byť milovaná. 
Chcela okúsiť skutočnú, nepodmienenú 
lásku. Ako ju však nájsť? Cheri

Cheri Ann Petersová

Skutočný príbeh
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CHERI
Cheri Ann Petersová

Skutočný príbeh

Z Á ZR A K Z U L ICE

Ponúkame vám druhé, upravené  vydanie  
skutočného príbehu Cheri Ann Petersovej

Sedela v luxusnej reštaurácii. Na stole pred ňou ležalo 86 tisíc dolárov a 2,8 kg čistého kokaínu.
Bola presvedčená, že sa pre ňu predsa len začínajú lepšie časy. Konečne ju bude mať niekto rád. 

Tento úžasný muž jej pomôže začať nový život. Už nebude musieť nazývať svojím domovom ošarpané 
byty narkomanov, staré autá a erotické nočné bary. Za posledných desať rokov ich bolo viac než dosť.

Už tisíckrát zistila, že láska je len slovo, ktoré muži používajú, aby od takých, ako je ona, dostali, čo 
chcú. Môže to byť ešte niekedy inak?

Už o niekoľko hodín sa jej ten „úžasný muž“ so zbraňou v ruke vyhrážal zabitím, ak nenájde jeho 
peniaze.

Cheri sa cítila osamelá a veľmi túžila, aby ju mal niekto naozaj rád. Potrebovala byť milovaná. Chcela 
okúsiť skutočnú, nepodmienenú lásku. Ako ju však nájsť?



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v júli a v auguste 2018

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. 

júl 7. 14. 21. 28.
Pavlík M.        
Čík P.       Červenica
Škrla M.        
Kern B. Čadca Nitra 1 Vaďovce LTZ
Márföldi D. Rankovce Prievidza Bratislava 1 Čakanovce
Bielik S. Prešov Zlaté Moravce B. Bystrica 1 Nitra 2
Kolesár F. YFJ YFJ YFJ YFJ
Plachý J. letný tábor      
Špalek R.        
Novota J.        
Soós B. Krupina Bratislava 2    
august 4. 11. 18. 25.
Pavlík M.        
Čík P. TDO-Sátoraljaújhely      
Škrla M.        
Kern B. TDO-Sátoraljaújhely D D Ún. kongres rodín
Márföldi D. TDO-Sátoraljaújhely D D D
Bielik S. TDO-Sátoraljaújhely Rakúsy D D
Kolesár F. TDO-Sátoraljaújhely UKM - Soběšín D D
Plachý J. TDO-Sátoraljaújhely      
Špalek R.        
Novota J.        
Soós B. TDO-Sátoraljaújhely Dúbravka    

jú
l

26. 6. – 1. 7. Výročný seminár KE Vislalaje-Ježonky
1. – 8. Tábor detského internetového kurzu Vavrišovo
5. – 28. Mladí pre Krista (YFJ) Kladno, Praha
22. – 28. Letný tábor zdravia Podhájska
29. 7. – 5. 8. TÝŽDEŇ DUCHOVNEJ OBNOVY Sátoraljaújhely

au
gu

st

1. – 5. Celosvetový kongres mládeže Kassel, Nemecko
5. – 12. Únijný kongres mládeže Soběšín
12. – 19. INRIroud - Clifford Goldstein - adventistická identita Sázava
19. – 26. Únijný kongres rodín Dlouhý, Ždírec


