
Áčko 2012
Áčko? Áčko!
Hmm, Áčko.

Keď som bol na strednej škole, prvýkrát 
v živote som sa sám seba začal pýtať „Kto 
som?“ Vedel som, že som kresťan presne 
tak, ako som sa to naučil z katechizmu, ale 
to nebolo to, čo má zaujímalo. Túžil som ve-
dieť, čo to znamená byť kresťanom. Ako sa 
to žije. Ako taký kresťan prežíva svoju vieru 
v Boha, čo robí a ako sa správa. Vtedy sa 
stalo niečo, čo zmenilo môj život.

Boh začal odpovedať na tieto moje 
otázky. Nie tak, že by mi šepkal odpovede 
do ucha. Nie tak, že by mi všetko napísal na tabuľu. Nie tak, že by mi poslal nebeský 
katechizmus s otázkami a odpoveďami, alebo že by mi zoslal špeciálnu príručku, čo robiť 
v živote, keď mám takéto otázky. Jediné, k čomu som sa dostal, bola Biblia a Bibliu za 
príručku, z ktorej sa rýchlo a ľahko dozviete všetko, čo chcete, určite považovať nemôže-
me. Skôr to bolo v tom, ako ma Boh viedol.

Dnes môžem povedať, že ma Boh neskôr v živote viedol tak, že som na všetky svoje 
otázky odpoveď dostal. Dal sa mi spoznať prostredníctvom svojho Slova a svojho Syna, 
ale aj prostredníctvom ľudí, ktorí mi ukázali, ako žije, premýšľa, slúži a čo robí kresťan 
v dnešnej dobe. 

Samozrejme, otázky som si neprestal klásť a dodnes sa stále pýtam, či to, čo žijem, 
je kresťanstvo, ku ktorému ma Boh povolal. Povedané s klasikom: „Kresťanstvo je ako 
bomboniéra. Nikdy nevieš, čo si rozbalíš a ako to bude chutiť, ale sladké to bude vždy 
a to preto, lebo Ten, kto pripravil túto bomboniéru pre Teba, je Ježiš.    
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To, čo však viem a som o tom dodnes presvedčený, je, že ak sa ktokoľvek pýta 
„Kto som“, Boh odpovedá. Boh človeku ponúka odpoveď. Boh človeku začína uka-
zovať cestu a smer. Je na človeku, aby túto odpoveď počul, aby videl ruku, ktorá 
ukazuje, kadiaľ ísť.

Prajem všetkým „duchom mladým“ kresťanom v Novom roku 2012 otázky, na ktoré 
vám Boh odpovie a aby vám to, čo si rozbalíte zo svojej bomboniéry života, chutilo. 

...a prosím všetkých skôr narodených áčkarov o modlitby za tých, ktorí sa odhodlajú 
absolvovať Áčko, aby sa naučili rozpoznávať Božie vedenie vo svojom živote.

Čo to má spoločné s Áčkom? 
Áčko je priestor pre mladých ľudí, kde môžu so svojimi rovesníkmi hľadať odpovede 

na otázky, ako: „Kto som? Čo to vlastne znamená byť kresťanom? Aké poslanie má pre 
mňa Boh pripravené?“

Áčko, to je príležitosť dať Bohu šancu, aby sa mi dal spoznať tak, ako som to ešte 
nezažil.

Áčko je možnosť presvedčiť sa, že bonboniéru môjho života naozaj pripravil sám 
Ježiš.

Áčko je spôsob, ako sa naučiť počuť Boží hlas a vidieť Božiu ruku, ktorá mi ukazuje 
smer.

Čo je teda Áčko?
Áčko je trojročný motivačný tréning určený a pripravený pre mladých ľudí. 
Áčko je určené pre stredoškolákov i vysokoškolákov, pre pathfinderov aj pre skau-

tov, pre vodcov i radcov, pre mládež z našich zborov, ale aj pre tých, ktorí v zbore ešte ne-
boli, pre jednotkárov, ale i pre päťkárov, pre pekných i pre škaredých a aj pre čarovných.

Áčko je pre tých, ktorí sa pýtajú a hľadajú odpovede na svoje otázky, týkajúce sa 
života, kresťanstva, viery i Boha. 

Áčko je pre tých, ktorí túžia po hlbokom a živom vzťahu s Bohom.
Áčko je pre tých, ktorí chcú slúžiť ľuďom podľa darov, ktoré dostali od Boha. 
Áčko je pre tých, ktorí sa modlia o to, aby ich Boh povolal konať konkrétne poslanie. 
Počas jedného roka budú tri víkendové stretnutia – jesenné, zimné, jarné a letný 

týždenný tábor. 
Každé stretnutie je tematické a každé sa bude venovať jednej téme, napr.: hodnoty, 

hlad po Bohu, duchovný boj, poslanie a povolanie...
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 EvanjElium podľa matúša 
mimoriadna a posledná zľava

V marci 2012 sa končí licencia na predaj tohto 
produktu. Preto sme pre vás pripravili mimoriadnu a poslednú zľavu. 

Jedným z najlepších filmov v edícii Visual Bible je Evanjelium podľa Matúša. Bruce Marchia-
no, predstaviteľ Ježiša Krista, v tomto filme podal nielen vynikajúci herecký výkon, ale sám 

Jednotlivé témy budú predstavené prostredníctvom aktivít, workshopov, skupiniek, 
prednášok, diskusií, tvorivých dielní, kníh a samoštúdia.

Áčko má čo ponúknuť každému, kto to myslí s Bohom vážne. Áčko však aj veľa vy-
žaduje, a to tri roky života. Zažijete skutočné priateľské vzťahy, moc modlitieb, premieňa-
júce Slovo, uvidíte, ako Duch Svätý bude pracovať vo vašom živote, ako bude odpovedať 
na vaše modlitby, ako sa zmení váš vzťah k Bohu. Toto všetko je možné len vtedy, ak si 
oddelíte tri roky svojho života pre Boha a Áčko. 

Áčko, to nie sú iba tri izolované víkendy v roku počas troch rokov. Medzi jednotlivými 
stretnutiami sa bude odohrávať to najdôležitejšie – život. Vo svojom vlastnom živote sa 
budeme ďalej učiť žiť a prežívať jednotlivé témy Áčka a bojovať duchovný boj, zažívať 
prehry a duchovné víťazstvá. Pomocou nám bude neustále spojenie prostredníctvom 
modlitieb, mailov, esemesiek, mobilov i fc s áčkarmi. Pomocou nám bude neustále spo-
jenie prostredníctvom modlitieb s Bohom.

Áčko je teda pre každého, komu stojí za to žiť tri roky intenzívne s Bohom a pre toho, 
kto sa nebojí, že ho Boh za tie tri roky zmení.

Ak chceš dať príležitosť Bohu, aby Ťa zmenil, prihlás sa na www.pathfinder.sk,  
www.casd.sk, alebo hľadaj a klikni na  

Hmm, Áčko. Áčko?
Áčko!!!                                                                                          

František Kolesár (vedúci oddelenia mládeže CaSd SZ) 
Jozef Plachý (vedúci Klubu Prieskumník - Pathfinder) 

Stanislav Slamka (Odd. detskej sobotnej škôlky) 
Janka Šolcová (Klub Prieskumník - Pathfinder) 



Plán návštev zborov
Február 4 11 18 25
Pavlík, M. SR
Čík, P. SR
Badinský, k. Nitra I. Žilina R Tajov
Popovič, o. Brezno Trenčín Poproč B. Štiavnica
Bielik, S. Poprad Prievidza Lučenec TS Sázava
kolesár, F. Trenčín R Bratislava 2 Zvolen
Soós, B. L. Hrádok Žilina Bratislava 1

10. – 12. 2. Áčko
17. – 19. 2. Múzička Kežmarok
24. – 26. 2. Stretnutie starších a vedúcich zborov Tajov

dôležité akcie vo februári

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 fax: 02/4341 5503 www.casd.sk

sa stal „Ježišovým učeníkom“. Dej filmu je verný Biblii. Slovenský dabing a český dabing 
v podaní popredných hercov čerpá z jej moderného prekladu. 
Plnú verziu tohto programu s celým filmom (257 min.), s vyhľadávaním podľa kapitol a udalostí, 
s biografiou postáv a zobrazením aktuálnej kapitoly a verša vzhľadom na zníženie licenčných 
poplatkov vám ponúkame za cenu (do vypredania zásob):

2dvd - papierový obal  3,90 €

objednať tento produkt si môžete do 31. 3. 2012 u vášho traktánika alebo 
priamo na našej adrese: štúdio nádej, Cablkova 3, 821 04 Bratislava,
tel. 02 4363 3181 studionadej@casd.sk  www.studionadej.sk

          
                                                                     Bronislav Soós


