
Dotkni sa neba
V tých dňoch vystúpil Ján 
Krstiteľ a hlásal v judejskej 
púšti: „Robte pokánie, lebo sa 
priblížilo nebeské kráľovstvo.“ 
Vtedy prichádzal k nemu 
Jeruzalem a celá Judea i celé 
okolie Jordánu. (Matúš 3,1.2.5)

Píše sa rok 27.
Hlásanie Jána Krstiteľa je spôsob, akým dáva Pán Boh vedieť spoločnosti, že Božie 

kráľovstvo je už tu. Je to spôsob, ako povedať, čo dôležité sa deje. Boh vždy nájde efek-
tívny spôsob, ako spoločnosti odovzdať dôležité posolstvo.

Od tejto chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľov-
stvo.“ (Matúš 4,17)

Vtedy, v roku 27, nik, kto prichádzal za dovtedy ešte neznámym Ježišom, ani len 
netušil, akým významným spôsobom zmení jeho služba dejiny Izraela aj celého sveta. 
Boh si prostredníctvom evanjelia sformoval generáciu ľudí so silným misijným duchom, 
ktorá formovala svet. No nie všetci boli pri tom.

Píše sa rok 2009.
Jeseň je sychravá.
Zástupcovia podtatranských zborov sa stretávajú v budove starého popradského zbo-

ru, aby rozhodli, či dajú šancu letnej evanjelizácii v Poprade, Kežmarku a Spišskej Novej 
Vsi v lete roku 2010. Vtedy ešte neznámy misijný projekt s názvom „Youth for Jesus“ 
plánovala na Slovensku realizovať česká Maranatha. Zbory prijali projekt za svoj. S čím 
sa však nevedeli stotožniť, bol názov. Keďže sme boli v Tatrách (takmer) a z tatranských 
vrcholov je predsa len k nebu bližšie ako z Podunajskej nížiny, navrhol som názov „Dotkni 
sa neba“. 

Už štyri roky je projekt „Dotkni sa neba“ živým symbolom, misijnou značkou pre 
celoročnú evanjelizačnú službu zboru, ktorá vrcholí v júli letnou evanjelizáciou mládeže. 

Vtedy, na jeseň 2009, nik netušil, akým významným spôsobom sa služba zborom a služ-
ba samotných zborov v rámci projektu „Dotkni sa neba“ dotkne Slovenska a mladých ľudí.
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Čo ma presvedčilo o tom, aby sa do tejto služby rok čo rok zapájali ďalšie zbory 
a ďalší mladí ľudia? Bolo to nadšenie mladých, zapojených do „Dotkni sa neba“ pod Tat-
rami. Približne dvadsať mladých ľudí bolo ochotných obetovať mesiac prázdnin a misijne 
slúžiť. Namiesto brigád chodili z domu do domu. Namiesto zdokonaľovania sa v anglič-
tine niekde v Londýne sa vzdelávali v biblickej teológii. Namiesto ležania na piesočnatej 
pláži stáli večer čo večer pred ľuďmi a kázali evanjelium.

To ma nadchlo pre túto službu.
Do posledného „Dotkni sa neba“ (Banská Bystrica, Zvolen – leto 2013) sa počas 

prázdnin zapojilo viac ako 60 mladých ľudí. Boh si aj prostredníctvom tejto služby formuje 
novú mladú generáciu so silným misijným duchom, ktorá bude o niekoľko rokov zákla-
dom našich zborov. Prostredníctvom tejto služby formuje Boh aj samotné zbory, aby ony 
svojou službou formovali svet okolo seba. Veľká vďaka za toto hnutie patrí Bohu. Ďaku-
jem za Jeho priznanie sa k misijnému projektu „Dotkni sa neba“ a za Jeho požehnanie, 
ktoré prináša služba mladých ľudí.

„Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu.“  (Matúš 3,5)

Brožúrka „Dotkni sa neba“
Chcem sa s vami podeliť o jeden spôsob, ako dať o tejto našej službe vedieť okoliu.
„Dotkni sa neba“ prinieslo aj nový spôsob informovania ľudí o tom, že sme tu a že 

svojím spôsobom slúžime okoliu. Tento spôsob sme zatiaľ využili v zboroch, ktoré sa 
zapojili do prázdninovej letnej evanjelizácie mládeže „Dotkni sa neba“. Ide o jednoduchú  
8- až 16-stránkovú brožúrku formátu A6 (naležato) s veľmi jasnou informatívnou grafikou, 
v ktorej zbory uvedú všetky svoje aktivity, ktoré plánujú v krátkej budúcnosti zrealizovať. 
Takto má každý zo zboru brožúrku, ktorú môže dať komukoľvek s hrdosťou na spoločen-
stvo, ktoré slúži komunite, mestu a ľuďom.

„Dotkni sa neba“ je pre všetky zbory. Zapojenie sa do tejto formy evanjelizácie nie je 
podmienené veľkou letnou mládežníckou evanjelizáciou. Brožúrku, ktorá informuje o ak-
tivitách zboru a prostredníctvom ktorej môžeme pozývať ľudí na naše aktivity, je možné 
používať počas celého roka.

Takýmto spôsobom môže dať ktorýkoľvek zbor na Slovensku o sebe vedieť svojmu 
okoliu. Každý z nás môže mať pri sebe vždy materiál, ktorý mu pomôže pri prvom kon-
takte s ľuďmi, ktorých nám v našom okolí Pán Boh posiela do cesty. Brožúrku môže mať 
každý zbor a každý človek v zborovom spoločenstve. 

Aj takýmto spôsobom dnes Pán Boh efektívne hovorí k spoločnosti. Aj toto je spô-
sob, ako môže Boh ľudí upozorniť na dôležité veci, ktoré sa dejú v ich najbližšom okolí. 
Aj dnes Boh hľadá v našich zboroch ľudí so silným misijným duchom, prostredníctvom 
ktorých môže formovať svet.

Pripojíš sa? Budeš pri tom? „Dotkneš sa neba?“
František Kolesár, osobná služba 
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VyDaVateľstVo aDVent-orion ponúka

cena 6,50 ¤

Bronislava Hyvnarová a Michaela Hrachovcová

Zmysly ZVierat 
Zrak – hmat – chuť

Druhý diel knihy sa zameriava na zostávajúce zmysly zvierat, ktorých jedinečnosť 
a funkčnosť neprestáva udivovať deti aj dospelých. Na základe úžasnej rozmanitosti 
zmyslov vo svete zvierat si malí čitatelia môžu uvedomiť zázrak toho, že môžu vidieť, 
cítiť a chutnať. Opäť nechýba príloha s obrázkami, ktoré deti ako odpoveď na hádanky 
nalepujú na miesta na to určené. Pre deti predškolského a mladšieho školského veku.

68 strán, 16,5 x 18 cm, viaz.

PS: Ak chceš byť pri tom, prelistuj si brožúrku zo zborov Zvolen a Banská Bystrica, 
ktorá je priložená k Spravodajcovi ako ukážka toho, ako to funguje a ako môže vyzerať 
brožúrka o aktivitách tvojho zboru.

V prípade záujmu pozri na www.dotknisaneba.sk alebo sa informuj na fkolesar@casd.sk 



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v novembri:

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

Upozorňujeme, že v pláne návštev môžu priebežne nastať niektoré zmeny. Aktuálnu 
informáciu vo svojom regióne si, prosím, vždy overte u svojho zborového kazateľa. 

2. – 9. Modlitebný týždeň

8. – 10. OM SVaMI – stretnutie vedúcich mládeže

16. OD Únijné školenie učiteľov detskej sobotnej 
školy Brno

22. – 24. OM Show Time Považská Bystrica

24. – 25. CSU Výbor Česko-Slovenskej únie Sázava

29. – 1. OZ Výročný seminár lektorov Život a zdravie

November 2. 9. 16. 23. 30.

Pavlík, M.  Krupina    

Čík, P.   Zl. Moravce   

Miškej, E.     

Badinský, K. Život 
a zdravie Čadca Nitra 1 Myjava Bratislava 1

Popovič, O. KD – ZS, SS Kežmarok Vaďovce R Nitra 2

Bielik, S. Pov. 
Bystrica Prievidza Badín L. Mikuláš Sereď

Kolesár, F. Poprad A ASI A Spišská N. 
Ves

Soós, B.    Michalovce  

Plachý, J.     Poprad


