
Svet v mojich očiach

Väčšina z  nás dnes žije v  dosť rýchlom svete, 
a teda aj rýchlom životnom tempe. Žijeme pre svoju 
prácu, rodinu, školu, zbor. Žijeme pre seba, pre svoje 
záujmy, zábavu, pre manžela, manželku, pre deti, 
pre Ježiša, pre rodičov, bratov a sestry v zbore, pre 
priateľov či neznámych ľudí, ktorí potrebujú pomoc. 

V rytme života vnímame svet zo svojho osobného 
pohľadu. Možno ako prijateľný, možno ako dobrý ale-
bo zlý. Tak hodnotíme svoje žitie na zemi. Žijeme však 

len tú svoju časť sveta, ktorý je okolo nás, pri nás a pre nás. Momentálne nás zaujíma napríklad rodina, 
ale nezaujíma nás hokej. Žijeme pre povinnosti, ktoré musíme zvládnuť v práci, doma, v zbore, a nerie-
šime napríklad svet rýb, ktorý existuje pod vodou, ale svet vtákov v povetrí. Či krásny svet kvetov alebo 
stromov. Ale tieto svety existujú a sú súčasťou nášho života na zemi. Kedy ste naposledy vnímali svet 
hviezd? Svet taký vzdialený, a predsa taký krásny, že privádza k dôležitým životným otázkam. 

Ja však chcem položiť dôraz na svet detí. Tie menšie stvorenia, ktoré žijú na našej zemi, na každom 
kontinente, v každej krajine, v našej rodine, v našom zbore. Tento svet dospelí ľudia často prehliadajú, 
lebo majú iné záujmy. Záujmy pre nich dôležitejšie, ako sú živé bytosti, ktoré sú súčasťou ich rodiny, 
alebo duchovnej rodiny a ktoré raz budú rozhodovať o ich vlastnom živote v starobe. 

Svet detí je akoby skrytý, a predsa sa občas vynorí a náhle zasiahne náš svet dospelých svojím 
detským pohybom, smiechom či plačom. Kedy zasiahne detský svet ten môj a tvoj svet? Keď už musí? 
Keď niečo potrebuje, alebo keď sám chce? Alebo ho vnímam a otvorím sa mu? Nenásilne do neho 
vstúpim a on sa stane súčasťou môjho života. Možno na chvíľu, možno na niekoľko mesiacov, a mož-
no rokov. Môžem sa stať požehnaním pre deti a aj ony pre mňa. 

Každý z nás rozhoduje o tom, čo tvorí jeho svet a jeho život. Niekomu dovolím a niekomu nedovolím 
vstupovať do svojho žitia. A robia to aj deti. Vstup do ich sveta nie je samozrejmý. Deti prirodzene sko-
pírujú môj svet, moje záujmy, povinnosti a hodnoty, pre ktoré žijem. Ak do môjho sveta deti nepatria, 
nebudem ani ja patriť do toho ich. Ani teraz, ani keď vyrastú. Možno iba ako nechcená povinnosť. 

A tak je dobré spomaliť a svoj život otvoriť aj deťom. Otvoriť seba, svoje srdce aj ruky pre deti, 
ktoré sú tu a sú Božím darom pre nás. Veď čo má väčšiu hodnotu ako reálne živé rastúce bytosti? 

Svet detí potrebuje lásku, dobrotu, múdrosť, záujem, obetavosť, dávanie a milosť. Možno preto je 
pre mnohých sebeckých dospelých nezaujímavou oblasťou života. Ale toto všetko nám môže detský 
svet poskytnúť a do života priniesť. Záleží, či sme ochotní lásku, dobrotu, múdrosť, záujem, obeta-
vosť, dávanie a milosť nielen prijímať, ale aj dávať. No nemusíme sa báť, že na to nebudeme stačiť, 
veď Boh je láska. A tá je dobrotivá, dávajúca, milostivá,... a svet detí lásku potrebuje. 

Jozef Plachý, vedúci Oddelenia detí pri SZ CASD
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Nalaď sa!! 
Milí spevaví priatelia, priaznivci chvál a hudby. Po takmer dvojročnej pauze sa vám opäť pripomí-

name a chceme sa podeliť o radostnú správu – pokračovanie víkendoviek Nalaď sa!!
V krátkosti si pripomeňme, o čo vlastne šlo. Víkendovky Nalaď sa!! vznikli pre rozširujúcu sa komu-

nitu hudobníkov a spevákov, túžiacich slúžiť hudbou vo svojej mládeži, v zbore alebo len tak doma. 
V pripravovanom pokračovaní sa však chceme zamerať aj na umelcov, skladateľov, technikov a ďal-

ších z vás, ktorí uvažujete o službe Bohu a chcete objaviť svoje dary a spôsoby, ako túto službu zrealizovať. 
Ak patríš do niektorej zo spomenutých skupín, víkendy Nalaď sa!! sú určené práve pre teba. Počas piatich 
víkendov chceme hovoriť o teoretických i praktických základoch vedenia chvál, diskutovať o hudbe a rea-
lizovať večerné chvály. Zároveň sa tešíme na predstavenie nového spevníka a prezentačného programu, 
zaujímavých hostí, nácviky nových piesní a hlavne na teba, tvoj hlas a tvoj nástroj. Verím, že v priateľ-
skom kruhu prežijeme požehnaný čas oslavy nášho Pána, do ktorého ťa chceme pozvať.

Prvá víkendovka Nalaď sa!! sa začína už 1. 2. 2019 v Považskej Bystrici. Prihlasovanie spustíme 
začiatkom roku 2019. Všetky bližšie informácie a pozvánky budú zverejnené na webových stránkach:

mladez.casd.sk/programy/nalad-sa 
www.facebook.com/nalad.sa
www.instagram.com/nalad.sa

V mene organizačného tímu Michal Ševčík

Informácia ku knihe Na úsvite dejín (Patriarchovia a proroci)
Milé sestry a bratia, opäť sa stretávame s tvrdeniami, ktoré spochybňujú knihy EGW, vydávané 

naším Vydavateľstvom Advent-Orion. Kritika, ktorá sa k nám v písomnej forme dostala doslova znie: 
„...že z knihy EGW Na úsvite dejín boli vynechané celé strany... vedenie o tom veľa neho-
vorilo.“ Podsúva sa tým myšlienka, že vedenie cirkvi zámerne zmenilo text knihy a snaží sa to pred 
členmi utajiť.

Chceme túto zavádzajúcu informáciu uviesť na správnu mieru. Na konferencii delegátov SZ CASD 
v  roku 2015 vydavateľstvo Advent-Orion a  vedenie knižnej evanjelizácie plénum vo svojej správe 
jasne informovalo o tom, že český preklad Jiřího Moskalu bol realizovaný na základe anglického vy-
dania prvého dielu z roku 1983, ktorý vyšiel pod názvom „From Eternity Past“ a vyšiel oficiálne vo 
vydavateľstve Pacific Press Publishing Association, ktoré je v našej cirkvi oficiálnym vydavateľom kníh 
Ellen Whiteovej. Táto verzia je „krátená“. Nie svojvoľne, ale ľuďmi zo známej inštitúcie s názvom Ellen 
G. White Estate Incorporation, ktorí sa dielu Ellen Whiteovej venujú a ktorí preberajú zodpovednosť 
za obsahovú časť. Nejde teda o prácu nášho vydavateľstva, ale o prebratie anglickej krátenej verzie 
a slovenský text vznikol prekladom textu brata Jiřího Moskalu z češtiny. 

Pôvodne bol podobný zámer aj pri ďalších dieloch (cieľovým čitateľom bol sekulárny človek, ktorý 
je už pri prvom pohľade demotivovaný čítať dlhé a hrubé knihy), ale po zvážení všetkých okolností sa 
Vydavateľstvo vrátilo k plným verziám série Drámy vekov. Stále existovala na sklade žltá kniha s názvom 
Patriarchovia a proroci. Keď niekto chcel plnú verziu, mohol si ju objednať. Po niekoľkých mesiacoch sa 
však Patriarchovia a proroci vypredali, a tak zostala iba kniha Na úsvite dejín. Vydavateľstvo vo svojej 

oznamy
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ponuke vždy jasne uvádzalo, že nejde o plnú verziu, ale o skrátenú. Žili sme niekoľko rokov s tým, že sme 
nemali na sklade k dispozícii päť kníh Drámy vekov, ale štyri knihy v plnej verzii plus skrátený prvý diel.

V  súčasnosti je na sklade Vydavateľstva Advent-Orion opäť plná verzia knihy „Na úsvite dejín“, 
takže máme celú a plnú verziu série Drámy vekov k dispozícii. Keď sa vypredá skrátená verzia, bude 
k dispozícii opäť iba plná. Momentálne sú v ponuke obe. 

Pre vašu orientáciu, obálky kníh sú rozdielne:
Skrátená verzia:                     Plná verzia:

Veríme, že teraz už nebude dochádzať k nepresným a ku skresleným informáciám v tejto záležitosti. 

Informácie o knihe Veľký spor vekov (Z tieňa do slávy)
Milé sestry a bratia, v dnešných dňoch sa nás opäť pýtate na knihu Veľký spor vekov. Ktorá verzia 

je správna, ktorá má vierohodný text a podobne.
K neaktuálnym verziám knihy Veľký spor vekov sa už nechceme vyjadrovať, ale dnešnou realitou je 

to, že na slovenskom trhu sa objavuje niekoľko verzií Veľkého sporu vekov. Knihy, ktorých distribúcia sa 
deje podľa pravidiel dohodnutých v cirkvi a za text ktorých sa môžeme ako cirkev postaviť sú iba tieto:
1) Vydavateľstvo Advent-Orion (www.adventorion.sk) má k dispozícii veľkú farebnú knihu Z TIEŇA 

DO SLÁVY. Predávajú ju knižní evanjelisti a zboroví traktátnici. Obsahuje text, ktorý pripravilo Vy-
davateľstvo Advent-Orion.

2) Druhou verziou je brožovaná kniha VEĽKÝ SPOR s bielou obálkou. Jej vydavateľom je DRUŽSTVO 
EKON, zastúpené bratom Petrom Jiráskom. Táto firma podpísala so Slovenským združením CASD 
„Memorandum o spolupráci“ a koordinuje s cirkvou svoje aktivity vždy po dohode s miestnym 
zborom a s vedením SZ CASD. Kniha slúži na evanjelizačné aktivity zborov a je doručená tomu, 
kto si knihu objedná na základe propagačného letáku alebo na  jej objednanie použije webové 
stránky www.knihazdarma.eu. Nie je určená na celoplošné šírenie. Obsahuje text, ktorý poskytlo 
Vydavateľstvo Advent-Orion.
Obálky spomínaných dvoch kníh sú takéto:
Kniha Z tieňa do slávy                  Kniha Veľký spor
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Všetky ostatné verzie knihy Veľký spor vekov, farebné či nefarebné, s inými obálkami, ako je hore 
uvedené, sú vydávané a distribuované nezávisle a bez akejkoľvek komunikácie s vedením SZ CASD či 
s Vydavateľstvom Advent-Orion. Ich text je neznámeho pôvodu a nebol poskytnutý Vydavateľstvom 
Advent-Orion. Cirkev adventistov siedmeho dňa sa spoločne s  vydavateľstvom Družstvo Ekon od 
týchto aktivít dištancujú.

Výňatok z vyjadrenia brata Teda Wilsona, predsedu GK CASD: „...Dúfame, že ľudia budú používať 
iba oficiálne preklady, ktoré boli vytvorené v spolupráci a s povolením Ellen G. White Estate.“ 

Výňatok z  vyjadrenia brata Jamesa Nixa, riaditeľa Ellen G. White Estate: „...Viem, že nezávislé 
skupiny príležitostne používajú metódy, ktoré sú kontraproduktívne pre prácu v cirkvi, alebo prinajmen-
šom cirkev rozdeľujú. Našťastie, väčšina nezávislých organizácií podporuje cirkev a jej dielo, ale občas sa 
stáva, že to tak nie je, a to je smutné.“

Daniel Márföldi, tajomník a vedúci oddelenia komunikácie SZ CASD

Biblia pre najmenších
Animované biblické príbehy zo Starej zmluvy (stvorenie, potopa, príbehy patriarchov, vyvedenie 

Izraelitov z Egypta, príbehy z obdobia sudcov, kráľov a z obdobia exilu) a z Novej zmluvy (Ježišov život 
a služba, pôsobenie učeníkov po Ježišovom odchode, život a služba Pavla). Jednoduchá dejová línia, 
zdieľanie informácie prostredníctvom obrazu, slovník prispôsobený najmenším deťom a  samotná 
dĺžka príbehov (3 min.). Pre deti vo veku 1 – 2 roky.

2 DVD /156 min., SZ - 33, NZ – 19 príbehov/  5,90 €      4,70 € /cena platí do 31. 1. 2019/
dostupné začiatkom novembra

Príbehy chrobáčikov
V animovaných príbehoch sa deti zoznámia s chrobáčikmi – lienkou, mravčekom, pavúkom, švá-

bom ale aj zlým trúdom a škorpiónom. Budú s nimi prežívať rôzne dobrodružstvá, ktoré však budú 
veľmi úzko súvisieť s niektorými biblickými príbehmi (Babylonská veža, Jozef v Egypte, dobytie Je-
richa, príbeh Samsona, Jonáša, Eliáša a  ďalších). Autori tohto programu chcú pomôcť deťom, aby 
základné morálne princípy v  jednotlivých príbehoch prežili dvakrát – v  skutočnom biblickom deji 
a potom v príbehu chrobáčikov. Takto ich lepšie pochopia a zapamätajú si ich. Pre deti vo veku 3 – 4 
roky.

3 DVD /312 min., 13 príbehov/     9,90 €      7,90 € /cena platí do 28. 2. 2019/
dostupné v decembri

Príbehy písané životom – 7. séria
S triezvou hlavou
Líba, Dušan, Richard a „Ján“. Štyria ľudia, ktorým alkohol zmenil život. Ovládol  ich telá a  duše 

takou obludnosťou, že už nedokázali žiť bez neho, ale ani s  ním. Ochoreli chorobou označovanou 
diagnóza F10, alkoholizmus. Štyria alkoholici, ktorí boli ochotní vyrozprávať svoj príbeh a aj to, ako 
sa im darí žiť s touto nevyliečiteľnou a smrteľnou chorobou. Ich výpovede o tom, ako sa im podarilo 
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nájsť opäť zmysel života, aktívne pracovať na prinavrátení duševného zdravia a vyrovnanosti, sú pre-
pojené s názormi odborníkov.

Vynoril som sa čistý
Krst je výnimočným dňom v živote každého kresťana. Je vyjadrením zrelého rozhodnutia a slo-

bodnej vôle spojiť svoj život s Bohom a nasledovať ho v každodennom živote. Krstom veriaci odpove-
dajú na Ježišovo pozvanie a na jeho príklad. Čo dnešných mladých ľudí privádza k Bohu? Čo spôsobu-
je, že majú potrebu hľadať ho a nachádzať? Je dôvodom len to, že človek vyrastá v kresťanskej rodine? 
Alebo musí zažiť niečo osobné, čo ho k Bohu nasmeruje? Svoj príbeh nám vyrozprávajú Simonka, 
Martin, Štěpán, David, Lucie a Lukáš.

Zdravie ako hra – Filipovi kamaráti
Zdravie je dar, o ktorý sa treba starať. Žiaľ, ľudia si to často uvedomia až vtedy, keď je ich zdravie 

poškodené. Čím skôr získa človek správne návyky a osvojí si zásady zdravej výživy, tým dlhšie môže 
žiť v plnom zdraví až do vysokého veku. V materskej škole v Klátovej Novej Vsi začali už pred viac ako 
desiatimi rokmi realizovať projekt „Filipovi kamaráti“. Projekt sa zameriava nielen na zdravie jedinca, 
ale pomáha ozdraviť celú spoločnosť.

1 DVD /všetky 3 príbehy, plastový obal, 108 min./ 4,90 €      3,90 € /cena platí do 31. 1. 2019/
1 DVD /jednotlivé príbehy, papierový obal/ 2,- € /bez obmedzenia/
dostupné v novembri
Novinky si môžete objednávať prostredníctvom 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

ADRA Slovensko žije NAPLNO dobrovoľníctvom 
Naša organizácia sa dlhodobo venuje dobrovoľníctvu a budovaniu kapacít v oblasti dobrovoľníc-

tva, a to rovnako doma, ako aj v rozvojovom svete. Pričom dôsledná príprava, dbanie o bezpečnosť 
vyslaných mladých ľudí a podieľanie sa na zmysluplných projektoch je pre nás (počas manažmentu 
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok) dôležitá. Pred pár týždňami sme ako dobre a bezpečne fungujúca or-
ganizácia – vysielajúca dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do zahraničia – dostali dokonca certifikát od 
Európskej komisie. Onedlho vyšleme do sveta prvých humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky 
(EU Aid volunteers). Dobré meno našej organizácii robia aj tí mladí ľudia, ktorí sú na dobrovoľníckej 
„misii“ práve teraz.

ADRA večery o dobrovoľníctve na Filipínach 
Dobrovoľníčka Barborka Šišková sa osem mesiacov venovala rozvojovým projektom v kancelárii 

partnerskej organizácie ADRA Filipíny. Na dvoch ADRA večeroch s podnázvom ,Filipíny – Za oponou 
raja‘ v Bratislave a Košiciach prítomným porozprávala aj o tom, ako mala možnosť počas svojich akti-
vít spoznať obyčajných ľudí, ktorí si nadovšetko ctia svoju rodinu, sú obetaví a srdeční, a to aj napriek 



– 6 –

častým prírodným katastrofám v  ich domovine 
a pretrvávajúcej chudobe u väčšiny z nich. 

Dôležitá práca s deťmi z albán-
skych komunít

Ďalšou ADRA dobrovoľníčkou je Veronika Zi-
mová. V kancelárii partnerskej organizácie ADRA 

Albánsko sa podieľa na realizácii štyroch projektov 
zameraných na prácu s deťmi – s poruchami uče-
nia alebo z miestnych menšinových komunít. Kra-
jina jej prirástla k srdcu a hoci je plná protikladov, 
neprestáva ju fascinovať. Veronika sa teší, že sa už 
začal školský rok a ona vyrazí z kancelárie opäť do 
terénu. Tešíme sa už teraz na jej ponávratové aktivity doma na Slovensku. 

Vylepšený dvor i záhrada pre 
starkých v Košiciach

Dobrovoľníčime naplno a  pomáhame aj 
doma na Slovensku. A  to nielen počas jedného 
týždňa v roku! Dokazujú to aj mladí dobrovoľníci 
a dobrovoľníčky v Košiciach, ktorí sa odpútali od 
počítača, tabletu, mobilu či učebníc a aktívne sa 
zapojili do podujatia Týždeň dobrovoľníctva. Náš 
spolupracovník Peter Miľko z DC ADRA Košice si 
deň plný obetavej dobrovoľníckej práce a  dob-

rých skutkov pochvaľuje:  „V Zariadení opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkoch sme starkým, 
ktorí tu našli svoj prechodný domov, upravili kvetinové záhony a upratali časť dvora. Ďakujeme MČ 
Košice-sever, že nám ponúkla možnosť byť užitočnými a spoločnou prácou takto stráviť jedno popo-
ludnie.“

Príležitosť povedať násiliu nie
V októbri sme si pripomenuli Svetový deň nenásilia, resp. bez násilia. Je dobré vedieť, ako správne 

reagovať, ak vo svojom okolí zaznamenáme násilie. Ak vo vašom okolí niekto zažíva domáce násilie 
alebo sexuálne zneužívanie, nemlčte a namiesto toho: 1. Pomôžte tejto osobe rozpoznať príznaky 
zneužívajúceho vzťahu; 2. Pokúste sa s touto osobou otvorene porozprávať a vypočuť ju; 3. Odporučte 
jej/jemu odborníčky z ADRA KIT-u (nášho Krízového intervenčného tímu); 4. Darujte obetiam násilia 
nový dôstojný život podporou kampane ,Dôstojný život‘ na: www.adra.sk/dostojnyzivot. Pracovníč-
ky ADRA KIT-u poskytujú obetiam násilia komplexnú psycho-sociálnu a právnu pomoc, len sa treba 
odhodlať vyhľadať pomoc. 
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Adventistickej službe ľuďom so špeciálnymi 
potrebami nebránia hranice

V  sobotu 22. septembra 2018 sa 
v  zbore Praha-Smíchov uskutočnila bo-
hoslužba venovaná Adventistickej službe 

ľuďom so špeciálnymi potrebami. Termín nebol vybraný náhodne 
– na nedeľu 23. 9. totiž pripadol Medzinárodný deň posunkových 
jazykov (novo vyhlásený OSN); aj preto bol celý program (vráta-
ne online prenosu) tlmočený do českého posunkového jazyka. 
Hlavnými hosťami boli bratia Larry Evans, zástupca predsedu GK 
našej cirkvi, poverený koordináciou Adventistickej služby ľuďom so 
špeciálnym potrebami v celosvetovej cirkvi, a Corrado Cozzi, vedúci 
oddelenia komunikácie a služby ľuďom so špeciálnymi potrebami 
v  našej Inter-európskej divízii (EUD). Tak ako L. Evans zdôraznil 
v dopoludňajšom kázaní, novo rozvíjajúca sa služba ľuďom so špeciálnymi potrebami v našej cirkvi 
vychádza predovšetkým z dobrého porozumenia službe i príkladu samotného Ježiša Krista – a tiež 
jeho poverenia pre cirkev. Predpokladá to však zmenu nášho myslenia, postojov a prístupu voči ľu-
ďom, ktorí sú iní, nie však horší. Božie pozvanie totiž platí pre všetkých bez rozdielu. Stratégia tejto 
služby sa dá stručne vyjadriť v angličtine pomocou 3 „A“ – v češtine a slovenčine ako 3 „P“: Pozornosť 
(Awareness), Prijatie (Acceptance) a Plánovaná aktivita (Action plan).

Pri odpoludňajšom stretnutí predstavil brat Evans skúsenosti s  Adventistickou službou ľuďom 
so špeciálnymi potrebami v  rôznych krajinách sveta, brat Cozzi následne prezentoval doterajší vý-
voj a víziu tejto služby v rámci EUD. Josef Slowík a Jitka Morávková nakoniec oboznámili účastníkov 
s aktivitami a plánmi Adventistickej služby ľuďom so špeciálnymi potrebami a Adventistickej služby 
nepočujúcim v Česko-Slovenskej únii. Záznam dopoludňajšej a odpoludňajšej časti tejto mimoriadnej 
bohoslužby je možné si pozrieť na youtube v archíve online prenosov smíchovského zboru (http://
www.bohosluzbyonline.cz/archiv).

Informácie o Adventistickej službe ľuďom so špeciálnymi potrebami a kontakty sú pre vás dostup-
né na webových stránkach http://bezbarier.casd.cz.

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

vydavateľStvo advent-orion ponúka
MUDr. George D. Pamplona-Roger

Zdraví a silní 
Príručka výživy pre matky, deti a adolescentov

Kniha predstavuje  nenahraditeľného výživového sprievodcu celým svetom detstva – od 
tehotenstva cez dojčenie až po dospievanie. Jej čítanie a používanie odporúčaní, ktoré 
odkrýva, môže mať preventívne až liečebné účinky na budúce zdravie našich synov a dcér.

336 strán, 20 x 27 cm, viaz.  29,- €



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v novembri 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. 

november 3. 10. 17. 24.
Pavlík M.       Revúca

Čík P.        

Škrla M.        

Kern B. Gerlachov Podhájska ATI Lučenec

Márföldi D. Štrbské Pleso Michalovce Trutnov Banská Bystrica 1

Bielik S. Martin Rakúsy Nové Zámky Bratislava 1

Kolesár F. Liptovský Hrádok Lučenec Donovaly Krupina

Plachý J.     Výbor KPP Seminár DSŠ

Špalek R.   Trenčín    

Novota J.        

Soós B.   BA2 prenos Topoľčany Michalovce

1. –  4. Rodinná VÍKENDOFKA Štrbské Pleso
3. – 10. Modlitebný týždeň
8. – 11. Výročný seminár OZ Život a zdravie Podhájska
11. Porada KE Vrútky
16. – 18. Výbor KPP Tatry
25. Výbor ČSÚ CASD Brno
30. 11. – 2. 12. LIVIN 5 – stretnutie mládeže Liptov

KALENDÁR SKK 
Aj tento rok vám prinášame kalendár plný príbehov a poučení, doplnený 
detailnými pohľadmi do prírody.

formát 14,5 x 9,5 cm  1,- €


