
Výnimočne poVolaní pre Výnimočné poslanie

Boh si za  svojich zástupcov na  zemi nevolí anjelov, 
ale ľudí, čo trpia rovnakými slabosťami, akým podliehajú 
tí, ktorých chcú zachrániť. Kristus vzal na  seba ľudskú 
prirodzenosť, aby sa mohol stýkať s ľuďmi. Bolo potrebné, 
aby božský Spasiteľ prišiel ako človek a  svetu priniesol 
spásu. Mužom a  ženám je zverená posvätná úloha, aby 
oznamovali „Kristovo nevyspytateľné bohatstvo“ (Ef 3,8). 

Boh vo svojej múdrosti privádza ľudí hľadajúcich 
pravdu do  styku s  tými, čo pravdu poznajú. Podľa 

nebeského plánu majú pravdou osvietení ľudia šíriť svetlo medzi tými, čo sú v duchovnej tme. Ľudia čerpajú 
silu z veľkého zdroja múdrosti, a tým sa stávajú sprostredkovateľmi evanjelia, ktoré svojou tvárnou mocou 
ovplyvňuje myseľ a srdce. 

„Pošli mužov do Joppe a zavolaj si Šimona.“ V tom je dôkaz, že Boh dbá o službu evanjelia, ako aj o svoju 
organizovanú cirkev. Posolstvo o  kríži pre Kornélia nezveril anjelovi. Zvesť o  ukrižovanom a  vzkriesenom 
Spasiteľovi mal stotníkovi priniesť človek rovnako krehký a pokúšaný, ako bol sám stotník. 

Anjel priviedol Filipa k človekovi, ktorý hľadal svetlo a bol ochotný prijať evanjelium. Boží anjeli aj dnes 
usmerňujú kroky tých, čo Duchu Svätému dovolia, aby im posvätil jazyk, zjemnil a zušľachtil srdce. Anjel, 
poslaný k Filipovi, mohol Etiópčanovi pomôcť sám, ale to nie je Boží spôsob. 

Boh si za nástroje na uskutočnenie svojich zámerov vybral ľudí, nedokonalé ľudské bytosti. Do hlinených 
nádob vložil poklad nedoziernej ceny. Svet má dostať jeho požehnania prostredníctvom ľudí. Skrze nich má 
jeho sláva zažiariť v tme hriechu. Láskyplnou službou majú slúžiť hriešnym a potrebným a viesť ich ku krížu. 

Milovať ľudí, za ktorých Ježiš zomrel, znamená ukrižovanie vlastného ja. Kto je Božím dieťaťom, mal by 
sa odteraz pokladať za ohnivko reťaze spustenej z neba na zem pre záchranu sveta a spolu s Kristom v jeho 
diele milosti mal by hľadať a zachraňovať hynúcich. Kresťan si má vždy uvedomovať, že sa posvätil Bohu a že 
svojou povahou má zjavovať svetu Krista. V Kristovom živote zjavené sebaobetovanie, súcit a láska majú sa 
prejaviť aj v živote Božieho služobníka. 

Kto prináša svetlo iným, sám bude požehnaný... Boh by mohol dosiahnuť svoj cieľ a zachrániť hriešnikov 
aj bez našej pomoci, ale v záujme rozvoja nášho charakteru na podobu Kristovej povahy musíme mať účasť 
na  jeho diele. Ak chceme s  ním prežívať radosť – radosť z  pohľadu na  zástupy vykúpené jeho obeťou – 
musíme mať účasť v jeho úsilí o ich záchranu.

Radosť z pohľadu na vykúpených a pre večnosť zachránených je odmenou všetkým, čo sa rozhodli ísť 
v šľapajach toho, ktorý povedal: „Nasleduj ma!“ 

Ellen Gould Whiteová: Skutky apoštolov 84. 85. 69. 198, Túžba vekov 292. 89. 362
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oznamy
 

Začína sa rok 2019
Roky ubiehajú a my sa rýchlo blížime k stretnutiu s Pánom Ježišom Kristom. Pri poohliadnutí sa za rokom 

2018 môžeme konštatovať, že Pán bol s nami, pomáhal nám, viedol nás i ochraňoval, ako jednotlivcov tak aj 
cirkev. Patrí mu za to veľká vďaka. Vďaka patrí aj Vám za Vašu vernosť, službu a modlitebnú podporu. Pri po-
hľade do budúcnosti Vám želám pevné presvedčenie nielen v tom, že Pán bude stále s Vami, ale aj stálu istotu, 
že Vy budete na Jeho strane. Veď preto, aby sa to dialo, On už viac ako spravil, spraviť nemôže.

Váš brat v Ježišovi Kristovi, 
Bohumil Kern, predseda SZ CASD, vedúci kazateľského oddelenia a  oddelenia náboženskej slobody

Ku komu by sme išli?
U Jána 60,66-69 čítame: „...mnohí z jeho učeníkov ho opustili a viac s ním nechodili. Tu povedal Ježiš Dva-

nástim: Aj vy chcete odísť? Odpovedal mu Šimon Peter: Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slová večného života 
a my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“

Milé sestry a bratia, opäť stojíme na rozhraní dvoch rokov. Keď sa pozeráme okolo seba, vidíme, že mno-
hí z kresťanov (i adventistov) – tvárou tvár ťažkej, neistej a hektickej dobe, v ktorej žijeme – to vzdávajú...  
Opúšťajú Pána Boha a nahradzujú Ho rôznymi inými „bôžikmi“ a tzv. „istotami“. Ako to je s nami? Horí v nás 
ešte to prvé nadšenie pre nášho Pána? Neupadáme aj my občas do letargie z dlhého čakania? Nie sme v poku-
šení  vzdať to a nahradiť Ježiša niekým či niečím iným? Ježiš sa k nám dnes obracia rovnako ako pred cca 2000 
rokmi ku svojim učeníkom s rovnakou otázkou: „Aj vy chcete odísť? Ja vás nenútim, nemanipulujem vami, 
slobodne si vyberte. Ako chcete prežiť rok 2019? So mnou, alebo bezo mňa?“

Mojou prosbou a modlitbou je, aby sme spolu s apoštolom Petrom odpovedali: „Ku komu by sme išli, 
Pane? Nevidíme nikoho, ako si TY! Nepoznáme nikoho, ako si TY! Nechceme nikoho iného, ako si TY! Iba TY 
máš slová večného života! Iba TY, Pane a nikto iný! S kým iným by sme mohli do roku 2019 vykročiť, keď nie 
s Tebou?“

 Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD, vedúci oddelenia kresťanského domova a komunikácie

Milá učiteľka a učiteľ detí v detskej sobotnej škole,
za tvoj čas, večery príprav, hľadanie inšpirácií, trpezlivosť na hodinách, úprimné úsmevy 

a dôverné rozhovory s malými srdiečkami, za tvoju ochotu predstaviť deťom Stvoriteľa a ve-
novať im kúsok seba pre ich poznanie Spasiteľa, za tvoje odovzdanie sa službe deťom v tomto roku – za teba 
– ĎAKUJEME NÁŠMU BOHU A AJ TEBE. Uvedomujeme si, čo si vyžaduje práca s deťmi, a želáme ti, nech ťa 
Pán Boh za to požehná a dodá ti silu a túžbu v tejto dôležitej práci vytrvať a bojovať o ich spasenie aj naďalej. 
Prajeme ti do ďalšieho roka, aby si prežíval Božiu aj detskú vďačnosť za tvoj záujem o naše zborové deti.

„A kto by prijal jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma.“ (Mat 18,5)
Lýdia Grešová a Jozef Plachý za Oddelenie detskej sobotnej školy pri SZ CASD

Poďakovanie za knižných evanjelistov  
Milé sestry a  bratia, ďakujeme za Vašu doterajšiu podporu a  modlitby. Aj v  roku 2019 

využijeme svoj čas a schopnosti, aby aj druhí zakúsili požehnanie, pokoj a radosť, ktoré prijí-
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mame ako dar od nášho Nebeského Otca. Uvedomujeme si svoju zodpovednosť za tých, ktorí nám boli zverení 
a poslaní do cesty v službe s literatúrou. „Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu 
večnej slávy, ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale nevidi-
teľné je naveky.“ (2Kor 4,17-18)

Rastislav Špalek, vedúci Oddelenia knižnej evanjelizácie pri SZ CASD

Poďakovanie za oddelenie ZDRAVIA 
Milé sestry a milí bratia, ďakujem Bohu za Vašu službu v oblasti zdravia a ďakujem Vám, že 

ste vložili svoj čas a sily do Jeho rúk.    
„...pre vás je potrebnejšie, aby som ostal v tele. Na to sa spolieham a viem, že zostanem a budem s vami 

všetkými na váš osoh a na radosť z viery...“ (ap. Pavol, Filipanom 1,24.25) 
V roku 2019 želám všetkým, aby ste sa v Božej moci primerane starali o svoje zdravie práve preto, lebo už 

tu a teraz žijete pre niečo, pre niekoho a pre Niekoho. 
Jaromír Novota, vedúci Oddelenia zdravia pri SZ CASD

Poďakovanie za oddelenie služby žien
Pri pohľade na uplynulý rok 2018 cítime vďačnosť za všetky dary a za život v ich pestrosti. 

Ďakujeme všetkým ženám, ktoré svojím vplyvom vo svojich domovoch, zboroch, cirkvi i vo 
svojom okolí robia život krajším a radostnejším. Pán Vám všetkým bohato žehnaj!

Ivana Márföldiová, za Oddelenie služby žien pri SZ CASD

Poďakovanie zo Štúdia Nádej
O niekoľko dní vstúpime do nového roku 2019. Keď sa obzerám a hod-

notím končiaci sa rok 2018, na jednej strane si uvedomujem, ako rýchlo uplynul, na druhej strane som veľmi 
vďačný Bohu, že sme mohli vydať niekoľko nových programov a že nám opäť „otváral dvere“ pri ich šírení 
nielen v našej cirkvi, ale dostali sa aj „k Božiemu ľudu žijúcemu v Babylone“.

V máji a v novembri sme boli pozvaní na metodické dni katechétov Bratislavskej diecézy. Mali sme veľkú 
radosť z toho, že o naše programy bol veľký záujem a dnes už slúžia deťom aj v tomto prostredí.

O ďalší program Príbehy písané životom – Z rozprávania starých rodičov, ktorý bol určený hlavne členom 
našej cirkvi, prejavil záujem Ústav pamäti národa. Keďže zatiaľ nemajú spracované, ako obdobie totality pre-
žívali členovia našej cirkvi, veľmi radi tento materiál použijú a pomôžu, aby sa s príbehmi „našich pamätníkov“ 
zoznámili aj iní ľudia.

Veľmi nás prekvapilo, ako začali prijímať aj členovia iných cirkví nedávno vydaný historický film Povedz to 
svetu. Katolícka distribučná sieť ZAEX (dlhodobo šíri naše programy do katolíckych predajní) zobrala na za- 
čiatku 100 ks a  za  dva mesiace predala 52 ks. Kresťanská televízia LIFE TV sa rozhodla vysielať tento film 
a kúpila licenciu na 5 rokov. Jej riaditeľ ohodnotil tento film veľmi pozitívne („...a hlavne, keď to človek ne-
pozerá v zaujatosti, tak môže mnohé pochopiť, prečo sa adventisti na jednotlivé oblasti pozerajú spôsobom, 
ktorý je im blízky…“) a verím, že tak ako to vyjadril on, prijmú to aj členovia iných cirkví.

Za tieto úžasné skúsenosti patrí vďaka predovšetkým Pánu Bohu, ale aj vám, ktorí ste boli pri ich zrode, 
ktorí ste ich finančne podporili a ktorí ich budete šíriť ďalej.

S veľkou radosťou a nádejou vzhliadam do nového roku 2019, pretože Boh nám daroval nové vízie a verím, 
že nám dá aj silu ich naplniť. Veľmi sa teším na ten DEŇ, keď sa ukáže, aký úžitok toto spoločné dielo prinieslo.

Bronislav Soós, riaditeľ Štúdia Nádej
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Teologická konferencia o ospravedlnení vierou
Výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa pozýva bratov a  sestry 

na Teologickú konferenciu o ospravedlnení vierou, so zameraním aj na aktuálnu otázku perfekcionizmu, kto-
rá sa uskutoční v nedeľu 17. 2. 2019 v aule SZU v Banskej Bystrici. Hlavným rečníkom bude rektor teologickej 
fakulty Andrewsovej univerzity CASD z USA, ThDr. Jiří Moskala PhD. Svoje príspevky prednesú aj zástupcovia 
Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Maďarsku, János Cserbik a István Stramszki. Účastníci budú môcť rečníkom 
položiť svoje otázky, na ktoré bratia radi odpovedia.

Výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Muzička – stretnutie detí z východu
Všetky deti zo zborov východného Slovenska pozývame 2. – 3. 

februára 2019 na MUZIČKU do Kežmarku, ktorá sa ponesie v téme „Vyber 
si! alebo o neustálom rozhodovaní“. Sobotný program budú tradične tvoriť 
príspevky účastníkov, spoločné piesne, hra a zamyslenie. Večer nebude 
chýbať skupinová hra v meste a v nedeľu sánkami, klzákmi, bobami 
a ďalšími aj netradičnými „dopravnými prostriedkami“ vyskúšame sneh 
na blízkom kopci.  Zúčastniť sa môžu deti DSŠ, Pathfindri a ich kamaráti 
v sprievode vedúcich KPP alebo učiteľov DSŠ, prípadne rodičov. Prihlásiť 
sa je možné do 7. 1. 2019. Viac informácií nájdete na plagáte, v pozvánke 
a prihláške – na dss.casd.sk.

Za organizačný tím Muzičky KK Lýdia Grešová

December v ADRA – v znamení ľudských práv
10. decembra sme oslávili veľmi dôležitý deň – 70. výročie prijatia 

Všeobecnej deklarácie ľudských práv. V tomto živom dokumente, ktorý 
je platný a dôležitý i dnes, sú zapísané neodňateľné práva každého jed-

notlivca ako človeka bez rozdielu farby pleti, pohlavia, jazyka, vierovyznania či názoru. 
Ľudské práva sú pre nás všetkých dôležité, a to na dennej báze. Medzi ne totiž patria naše práva na 

slobodu; práva nebáť sa slobodne prejaviť (hovoriť svoje názory nahlas); práva na zdravie a vzdelanie; ako aj 
práva využívať výhody opatrení na podporu hospodárskej a sociálnej spravodlivosti. 

Zabrániť páchaniu násilia a udržiavať mier
Naša spoločná ľudskosť a zdieľaná humánnosť má korene 

práve v týchto univerzálnych hodnotách. Ako ľudia sme na 
tomto svete prepojení. Rovnosť, spravodlivosť a sloboda by 
mali zabrániť páchaniu násilia a udržiavať mier. 

To je dôvod, prečo sa musíme postaviť za dodržiavanie ľud-
ských práv. Tie chránia nielen nás, ale všetkých ľudí rovnako. 
Pretože ak budú môcť byť kedykoľvek a kdekoľvek pošliapané 
ľudské hodnoty a nedodržiavané ľudské práva, budeme všetci 
vystavení väčšiemu riziku nebezpečenstva. 

Nachádzame sa na rázcestí. Útoky na ľudské práva zo strán, ktoré chcú profitovať z nenávisti a vykorisťo-
vania, narúšajú slobodu a rovnosť na lokálnej aj celosvetovej úrovni. Denne sme toho svedkami prostredníc- 
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tvom médií a sociálnych sietí. Voči takýmto nástrahám a útokom musíme byť spoločne obozretní a odolní. 
Hashtag #standup4humanrights preto nie je zvolený náhodou.

Podujatia k ľudským právam v SR
O ľudských právach, dôstojnom živote a riešení domáceho aj sexuálneho násilia sme veľa hovorili počas 

decembrovej Soboty s ADROU v Bratislave, ktorá sa zamerala na prácu nášho KIT-u (Krízového intervenčného 
tímu). Hlavným sloganom bolo: „Som to, čo smiem!?“ s podtitulom: vzťahy a násilie. Expertky KIT-u sa snažili 
prítomným vysvetliť, ako to súvisí s hodnotami ako láska a spravodlivosť, a či nám v tom môžu psychológia 
a právo pomôcť. 

O pár dní nato ADRA Slovensko spoluorganizovala seminár o ľudských právach v oblasti humanitárnej 
pomoci, aby sa intervencia v krajinách po humanitárnej katastrofe robila účinne a v súlade s humanitárnymi 
štandardmi, ako aj princípmi zo spomínanej deklarácie.

O násilí na ženách a ľudských právach žien v decembri hovorila veľa a nahlas aj medzinárodná komunita. 
No nie vždy je vypočutý hlas samotných zneužívaných žien. Vypočutie ich skúsenosti s násilím je však veľmi 
dôležité. Práve preto niesla tohtoročná celosvetová kampaň ,16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách‘ (25. 
11.–10. 12.) a kampaň UN Women ,Orange the world‘ tento rok podnázov: #HearMeToo (,Vypočuj aj mňa‘ /  
,Vypočuj môj hlas‘). Expertky KIT-u vyzývali, aby sme vypočuli príbehy obetí a povedali spolu násiliu: NIE!

Text: ADRA tím, Foto: ADRA Europe

Ako sa slovenská mládež dopočula o nepočujúcich
Na prvú decembrovú nedeľu som bola pozvaná do Liptovského Hrádku na akciu pre 

mládež v rámci programu nazvaného „LIVIN“, aby som tu predstavila Adventistikú služ-
bu nepočujúcim, ktorej sa v našej únii venujem ako koordinátorka. Moje poďakovanie 

za pozvanie parí F. Kolesárovi – a tiež N. Duranovej, ktorú som spoznala pred niekoľkými mesiacmi na Sázave 
počas dňa otvorených dverí Adventistického teologického inštitútu. Všimla si, že som nepočujúca a oslovila 
ma s tým, že vie o akcii mládeže na Slovensku, kde by bolo možné predstaviť mladým ľuďom svet nepočujú-
cich a komunikáciu posunkovým jazykom.  Som za toto pozvanie vďačná Pánu Bohu a veľmi rada som doces-
tovala i nočným rýchlikom, aby som spoznala všetkých tých milých mladých ľudí, medzi ktorými som zažila 
priateľskú atmosféru a cítila ich nadšenie. Mám veľkú radosť, že sme teraz mohli osloviť konečne aj mládež 
zo Slovenského združenia. Na svojom workshope som predstavila Adventistickú službu ľuďom so špeciálnymi 
potrebami a Adventistickú službu nepočujúcim – a z vlastnej skúsenosti i svet ticha, v ktorom nepočujúci žijú. 
Najviac sme sa venovali komunikácii nepočujúcich a možnostiam tlmočenia (pretože tlmočníkov máme stále 
nedostatok). Účastníci sa dozvedeli, že je nesprávne označovať jazyk nepočujúcich ako „posunkovú reč“, ale 
na Slovensku sa správne označuje ako „posunkový jazyk nepočujúcich“. Znakový jazyk slovenských nepoču- 
júcich je pritom veľmi podobný českému znakovému jazyku, aj keď sú niektoré znaky iné; nepočujúci Slováci 
a Česi si bez problémov rozumejú.

Veľmi by som si priala, aby sa medzi mládežníkmi na  Slovensku našli záujemcovia ochotní naučiť sa 
posunkový jazyk nepočujúcich a pomáhať v službe nepočujúcim. Je to služba, ktorá má zmysel a ku ktorej 
nás pozýva Ježiš. Odovzdávať to, čo o Ňom vieme, spôsobom, ktorému nepočujúci rozumejú, je naša zodpo-
vednosť a tiež prednosť a česť. Je úžasné rozumieť si aj s ľuďmi, s ktorými si ich okolie väčšinou nerozumie. 
Nepočujúci nezabudne, že ste mu niečo odovzdali v jeho jazyku. Nezabudne, keď mu poviete, že vás Ježíš 
miluje a jeho tiež. Tak sa už teším, že sa skoro s niektorými z tých mladých ľudí stretnem a oni mi ukážu niečo 
v posunkovom jazyku pre nepočujúcich...

Jitka Morávková, koordinátorka Adventistickej služby nepočujúcim v ČSU CASD
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Semienka 
Aj v mojom živote kolportéra prišli po rokoch chvíle, keď sa mi nechcelo ísť do prá-

ce. Jednoducho syndróm vyhorenia. Vtedy dobre padne, keď príde objednávka z vy-
davateľstva. To vás poteší  a prinúti ísť do práce. Prišla objednávka na štyri kusy knihy Semienka. Pri 
telefonickom rozhovore so zákazníčkou som si spomenul, že som jej pred pár mesiacmi takúto knihu 
predal. Bolo to na mestskom úrade v okresnom meste a bol to prvý a jediný predaj na tomto mieste. 
Pri doručení týchto štyroch kníh sa pani rozhovorila, ako ju kniha veľmi oslovila. Preto sa rozhodla, že 
ďalšie podaruje v rodine a priateľkám. Stratila na mňa kontakt, a tak si knihy objednala cez internet. 

Netušila, že objednávku budem vybavovať práve ja. O to viac sa potešila. Povedal som jej, že kniha 
Semienka nie je jediná dobrá kniha, ktorú máme v  ponuke. O  niektorých som jej začal rozprávať. 
Ani dlho nerozmýšľala a hneď chcela, aby som jej knihy doniesol. A bolo zaujímavé, že si okamžite 
objednala po dva kusy. Ďakujem Pánu Bohu, že ma v takýchto ťažkých chvíľach vedel vždy potešiť – či 
už objednávkou z vydavateľstva, alebo peknou reakciou zákazníka.

Oddelenie knižnej evanjelizácie pri SZ CASD

Ďakujeme Pánu Bohu za zázrak vydavateľského diela na našom malom Slovensku. Ďakujeme 
Vám, milí traktátnici za Vašu nezištnú službu v  zboroch. Ďakujeme Vám, knižní evanjelisti za kaž-
dodennú obetavú prácu. Ďakujeme vedeniu našej cirkvi za podporu publikačnej činnosti a výbornú 
spoluprácu. Ďakujeme Vám všetkým za záujem o publikácie z nášho vydavateľstva a za modlitby.

Prajeme Vám Božie požehnanie aj v novom roku 2019.
Za vydavateľstvo Advent-Orion Ján Muntág
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VydaVateľstVo adVent-orion ponúka

John B. Youngberg, Millie Youngbergová, Wes Youngber
Vyhraj život – Štart 
Na ceste za zdravím a uzdravením
Úvodná kniha série Vyhraj život vedie čitateľov k ujasneniu si svojich priorít 
a vyváženiu práce a odpočinku, času na blízkych a miery povinností, ktoré 
nám prináša život. Kapitoly sa zaoberajú cvičením, výživou, slnečným žia-
rením, pôsobením vitamínu D, spôsobmi nášho myslenia, vplyvom nádeje, 
odpustenia a lásky, prekonávaním kríz a hodnotou rodinných vzťahov. Kniha 
spája klinické štúdie doktora medicíny Wesa Youngberga s výchovno-vzde-
lávacími skúsenosťami jeho rodičov Johna a Millie Youngbergovcov, dlhoroč-
ných univerzitných profesorov, lektorov a autorov.
160 strán, 17 x 24 cm, viaz. 

Daniela Fischer
Adelka 
Malé dievčatko Adelka pomôže deťom zvládnuť prvý deň v škôlke, slušne sa 
správať doma či v obchode a tiež nebáť sa lekára. Témy sú v knižke podpore-
né úlohami pre deti a praktickými radami pre rodičov.
72 strán, 23 x 28 cm, viaz.

Carl Anker Mortensen – José Pérez Montero 
Hľadaj a nájdi v Biblii
Príbeh o Mini Mikovi nie je len taký obyčajný príbeh. Kniha pre najmenšie 
deti ponúka zábavný a aktívny spôsob, ako čítať Bibliu a orientovať sa v nej, 
poznávať jej obsah, reálie a posolstvo. V každom z 28 príbehov deti stretnú 
Mini Mika na výprave za najzaujímavejšími biblickými príbehmi Starej a No-
vej zmluvy – ak ho budú hľadať. 
Kniha obsahuje CD ROM
64 strán, 31 x 25 cm, viaz.

Jacques Doukhan
Túžba zeme
Výkladový komentár k  biblickej knihe Daniel a  jej proroctvu. To nám odo-
vzdáva posolstvo nádeje, ktoré viac než kedykoľvek predtým napĺňa zúfalú 
túžbu našej zbedačenej zeme a odpovedá na problémy budúcnosti.
288 strán, 13,8 x 21,5 cm, viaz.

cena 10,50 ¤

cena 7,50 ¤

cena 3,50 ¤

cena 2,- ¤



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v januári 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. 

9. – 19. Desať dní modlitieb za vyliatie Ducha Svätého

11. – 13. Zimný špeciál vodcov Jezersko

15. Únijný výbor zdravia Brno

21. – 24. Celoslovenské študijné kazateľské stretnutie Račkova Dolina

27. Výbor Slovenského združenia CASD Považská Bystrica

28. Únijná rada Brno

január 5. 12. 19. 26.

Pavlík M.        

Čík P.        

Škrla M.       Banská Bystrica 2

Kern B. D Brezno BA-Petržalka Púchov

Márföldi D. Nové Zámky Piešťany Poprad Trnava

Bielik S. Spišská Nová Ves Považská Bystrica Rakúsy Topoľčany

Kolesár F. Bánovce n/B Lučenec YFJ 2019 A Trenčín

Plachý J.   Špeciál vodcov    

Špalek R.        

Novota J.        

Soós B. Revúca-film.DSŠ D D Zlaté Moravce


