
Ak chceš získAť, musíš dAť

Čím vyššie riziko, tým väčšia pravdepodobnosť 
vyššieho výnosu. Tento princíp platí pri bežnom 
investovaní. Rozhoduje tiež to, aké percento úspor 
použijeme na tento účel. Podobný princíp funguje 
aj pri poľnohospodárskej činnosti. Investíciu v tom-
to prípade predstavuje množstvo osiva, ktorého 
sa zdanlivo treba vzdať. Poľnohospodár do vopred 

pripravenej pôdy seje a od tej chvíle stráca nad svojou „investíciou“ kontrolu. Zostáva mu iba pozo-
rovať, aká bude predpoveď počasia, dúfajúc v dostatok dažďa, aby osivo mohlo vzklíčiť. Kde sa v tom-
to procese nachádza knižný evanjelista? Okrem samotného rozsievania v podobe kníh mi ako prvé 
napadá dôležitosť prípravy pôdy. Málokedy je efektívne okamžite ponúkať duchovnú literatúru bez 
prípravy osloveného človeka. Pripraviť pôdu ľudského srdca môžeme najlepšie tam, kde sa nachádza 
jeho momentálna potreba. Dá sa to zistiť podľa záujmu o knihy, ktoré sú určené na prvý kontakt. 
Takto sa najlepšie pripraví pôda ľudského srdca pre literatúru, ktorá presahuje tento časný život. Čoho 
sa knižný evanjelista pri svojej službe vzdáva – tak ako rozsievač? Sú to predovšetkým istoty, ktoré 
ponúka bežné zamestnanie. Prejavuje sa to hlavne v rannom zápase pred odchodom do terénu, keď 
nie je zaručený úspech. K tomu sa môže pridať aj pochybnosť, či tie tisícky kníh vôbec niekto číta. 
Tomu však nemôže úplne porozumieť ten, kto to neskúsil. Táto skúsenosť sa nedá z procesu vynechať, 
buduje totiž vieru v zasľúbenie, ktoré nachádzame v Božom slove. Žalm 126,5.6 hovorí: „Tí, čo sejú 
v slzách, s jasotom budú žať. Keď odchádzali, idúcky plakali a osivo niesli na siatie. No keď sa vrátia, 
vrátia sa s jasotom a svoje snopy prinesú.“

Možno niektorý kolportér práve prežíva stratu motivácie, možno má problémy v rodine alebo 
zhoršený zdravotný stav. Možno po dlhých rokoch služby si už tak často nepripomína zasľúbenia ale-
bo je unavený každodenným stereotypom. Tvoja pravidelná príhovorná modlitba môže nielen pre 
jeho službu, ale aj pre Božie kráľovstvo znamenať veľmi veľa. 

Rastislav Špalek, vedúci oddelenia knižnej evanjelizácie SZ CASD
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OznAmy

 

Slávnostná konferenčná bohoslužba 8. 6. 2019 v BRNE

Vážené spoločenstvo Cirkvi adventistov siedmeho dňa,

v sobotu 8. júna 2019 sa uskutoční slávnostná konferenčná boho-
služba pre tri združenia Česko-Slovenskej únie. Spoločné stretnutie bude 
v Brne, pavilón V, areál Výstavisko Brno.

Slávnostná bohoslužba sa začne o 10-tej hodine a hosťom bude 
predseda Intereurópskej divízie Mario Brito. Čas spoločne strávenej soboty je naplnený programom 
detí, kázaním Božieho slova, hudbou a predstavením administrátorov združení a únie. Od 14.30 hod. 
nás čaká odpoludňajší program, v ktorom predstavia svoju službu oddelenia našej cirkvi a zaujímavé 
budú aj rozhovory s predsedami jednotlivých združení. V pavilóne nájdete tiež stánky s prezentácia-
mi jednotlivých oddelení a inštitúcií.

Na toto výnimočné zhromaždenie cirkvi je pripravených 3 500 miest v sále a ďalšie priestory na 
vzájomné spoločenstvo. 

Počas poludňajšej prestávky bude k dispozícii malé občerstvenie.
Areál Výstavisko Brno (BVV) je dobre prístupný mestskou hromadnou dopravou a pre tých, ktorí 

uprednostnia vlastnú dopravu, je dostatok parkovacích miest v areáli výstaviska priamo pred paviló-
nom V (parkovanie je zdarma). Pre tých, ktorí pricestujú zo vzdialenejších končín našich republík, je 
zabezpečené cenovo prijateľné ubytovanie.

Doplňujúce informácie nájdete v ďalšom texte a v sekcii „konferenčná bohoslužba“ na www.
casd.cz (v ľavom menu).

Všetkých vás pozývame na túto jedinečnú príležitosť s neopakovateľnou atmosférou, kde sa mô-
žeme spoločne stretnúť, načúvať si a spoločne sa modliť.

Tešíme sa na vás.
Za Česko-Slovenskú úniu Cirkvi adventistov siedmeho dňa Mikuláš Pavlík

Informácie o slávnostnej konferencii: 
Miesto konania konferencie – Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, Česká republika, pavilón V.
Čas konania – dopoludnia od 10.00 hod., poobede od 14.30 hod.
Doprava – mestskou hromadnou dopravou v Brne z autobusovej stanice Zvonařka na výstavisko 
autobusom č. 84 na zastávku Velodrom (5 zastávok). Alebo z hlavnej vlakovej stanice električkou č. 1 
smer Pisárky na zastávku Výstaviště – hlavný vstup (5 zastávok).
Doprava autom smer BVV, Výstaviště 405/1, Brno, vjazd bránou č. 4 (49°11’4.89"N; 16°34’55.61), 
potom na parkovisko k pavilónu V.
Ubytovanie:
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Pripravená je možnosť ubytovania v priestoroch Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnic-
tví, Brno, Čichnova 982/23, 624 00 Brno, Komín.
Cena ubytovania za jednu noc pre jednu osobu je 300 Kč (ČR), 11 € (SR).
Súčasťou ubytovania je posteľné oblečenie, uterák, malé mydlo a raňajky.
Nocľah možno zaistiť zo 7. 6. aj z 8. 6. 2019.
Ubytovanie k dispozícii od 11.00 hod. Izby treba opustiť do 16.00 hod.
Parkovanie v objekte školy (platené, max. 100 Kč za deň).
Platba pre ČR: číslo účtu ČSÚ 116 484 1011/0100 variabilný symbol: 512777.
Platba pre SR: IBAN SK94 8330 0000 0025 0034 1599, variabilný symbol: 006.
Pri platbe je nutné uviesť do poznámky meno a priezvisko ubytovanej osoby.
Prihlášku je potrebné vyplniť a najneskôr do 14. 5. 2019 ju odoslať jednotlivo za každú osobu  
(formulár nájdete na www.casd.cz).

Uskutočnila sa konferencia Česko-Slovenskej únie  
Cirkvi adventistov siedmeho dňa 

Od štvrtku 21. 3. 2019 do nedele 24. 3. prebehla pracovná časť konferencie Česko-Slovenskej 
únie v Hoteli Petr Bezruč v Malenoviciach. Zúčastnilo sa na nej 214 zástupcov zborov a kazateľov, aby 
hodnotili stav cirkvi, zvolili administratívu Česko-Slovenskej únie a hľadali riešenia pre 24 bodov 
agendy.

Konferencia delegátov potvrdila v pozícii predsedu výboru Česko-Slovenskej únie Cirkvi adven-
tistov siedmeho dňa na obdobie ďalších piatich rokov Mikuláša Pavlíka, v pozícii tajomníka Petra 
Číka a v pozícii hospodára Mareka Škrlu. Slovensko budú v novozvolenom výbore únie cirkvi za-
stupovať okrem predsedu združenia aj Milenko Vučetić, kazateľ zborov v Nitre, Nových Zámkoch, 
Leviciach a Zlatých Moravciach, ďalej Emil Bališ, starší zboru v Bratislave na Cablkovej ulici a Andrea 
Turzová, staršia zboru v Púchove.

Počas sobotnej bohoslužby sa delegátom prihovoril vo svojom kázaní aj predseda Intereurópskej 
divízie cirkvi, Mario Brito, ktorý ju na konferencii zastupoval. Otvoril biblický text Mat 5,14−16: „Vy 
ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, 
ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré 
skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach!”  Okrem iného zdôraznil:  „…My nie sme svetlom, 
ale sme lampami, do ktorých sa nalieva olej. A keď sa zapáli knôt, tak lampa svieti. Bez oleja – Ducha 
Svätého – nemôžeme žiariť. Sme teda tí, ktorí nesú svetlo. Čo však znamená to, že je svetlo v nás? 
Ako sa prejavuje, keď hovoríme o Ježišovi? To hlavné je prepojiť ľudí so zdrojom života – s Ježišom 
Kristom. Odovzdávať môžeme iba to, čo prežívame. Základom je mať živý vzťah s Ježišom. Základné 
je odovzdávanie Pravdy – a tá je len jedna, je ňou Ježiš Kristus…“

Delegáti konferencie prijali na obdobie ďalších piatich rokov túto víziu cirkvi: 
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Vízia Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa 
na konferenčné obdobie počas rokov 2019 – 2024
„A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi.“ 

Efezanom 4,32, SEP 

Pretože chceme byť cirkvou, ktorá rastie vo všetkých oblastiach svojho života, predkladáme túto víziu: 

CIRKEV KAŽDODENNE OTVORENÁ BOHU A ĽUĎOM
v reflexii a ochote na zmenu
v prijímaní a starostlivosti
v odpúšťaní a slušnosti
v autenticite a zrozumiteľnosti
v nezištnej službe

Veríme, že vízia otvorenej cirkvi sa môže prejavovať týmto spôsobom: 

v osobnom živote: 
•	 nechávam sa Bohom viesť, obdarovať a použiť v službe 
•	 som osobne zodpovedný/á za svoj duchovný život, za svoj zbor a za vernosť vo všetkých  ob-

lastiach kresťanského správcovstva 
•	 dávam novú šancu človeku, ktorého nemám rád 
•	 mám odvahu priznať vlastnú chybu a ospravedlniť sa 
•	 zaobchádzam slušne s inak zmýšľajúcimi a všelijako odlišnými ľuďmi 

v zborovom spoločenstve: 
•	 zapájame neaktívnych členov do služby podľa ich duchovných darov 
•	 prejavujeme záujem a staráme sa o členov dlhodobo nenavštevujúcich bohoslužby 
•	 zapojujeme sa do pastoračnej starostlivosti 
•	 správame sa zodpovedne voči Božiemu stvoreniu 
•	 spolupracujeme s lokálnymi organizáciami na rozvoji miestnej komunity 

v celej našej cirkvi: 
•	 hľadáme konkrétne formy služby reflektujúce: 

- vedenie Ducha Svätého 
- rôznorodosť duchovného obdarovania 
- lokálne potreby spoločnosti (napr. kaplánska služba, sociálna služba, práca s deťmi, pas-

toračná asistencia atď.) 
- príležitosti plynúce zo spolupráce s inými organizáciami, samosprávou a pod. 

„Cirkev mala pokoj v celom Judsku, Galilei a Samárii. Vnútorne i navonok rástla, žila v bázni pred Pánom 
a povzbudzovaná Svätým Duchom vzrastala počtom.“ 

Skutky 9,31, SEP
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TÝŽDEŇ DUCHOVNEJ OBNOVY 2019 – stále sú voľné miesta!

Milí priatelia, neváhajte a prihla-
sujte sa na letný TÝŽDEŇ DUCHOVNEJ 
OBNOVY! Tak ako sme avizovali, 
uskutoční sa 28. júla – 4. augusta 
2019 v príjemnom prostredí horské-
ho hotela JAVORNÁ v Drienici – Lysá 
v okrese Sabinov, na severovýchode 

Slovenska v Prešovskom kraji. Srdečne Vás všetkých pozývame! 
Veríme, že takto spoločne strávený čas bude pre nás všetkých požehnaním aj radosťou a prinesie 

duchovnú obnovu s trvalým vplyvom na náš osobný, rodinný, cirkevný a spoločenský život. Tematika, 
ktorá nás bude počas celého týždňa sprevádzať, je V HARMÓNII S BOHOM.

Ubytovanie pre účastníkov je zabezpečené  v trojposchodovom hoteli so samostatnou prednáš-
kovou sálou a jedálňou. Priestory sú čisté, útulné a na náš účel ideálne! Súčasťou areálu je aj wellness 
centrum s bazénom a ihriská.  Informácie o podmienkach ubytovania, stravovania a cenník nájde-
te v priloženej prihláške. Bližšie informácie o areáli sú dostupné na jeho webovej stránke: http://
www.hoteljavorna.sk/

Všetky informácie, cenník a prihlášku nájdete tu:  http://www.casd.sk/tyzden-duchovnej-obno-
vy-2019-na-slovensku-prihlasujte-sa/   alebo tu: http://tdo.casd.sk/

 Tešíme sa na spoločné stretnutie.
Slovenské združenie Cirkvi adventistov siedmeho dňa
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PS:e 2019 – JA CHCEM

Ako tradične, ďalší ročník konferen-
cie o službe – Pieseň v Službe Evanjelia 
sa uskutoční v Banskej Bystrici v sobotu 
4. mája 2019 v aule Slovenskej zdravot-
níckej univerzity.

Ako tradične, v piatok 3. mája 
bude hudobný koncert v modlitebni na 
Rudlovskej ulici. Vystúpi hudobná skupina 
Only His z Moravy.

Ako tradične, v sobotu dopoludnia bude kázanie zo Slova Božieho. Kázať bude kazateľ Václav 
Vondrášek – vedúci mládeže v Českom združení našej cirkvi a zároveň kazateľ zboru Plzeň.

Ako tradične, v sobotu budeme spolu chváliť Boha prostredníctvom piesní ako skupín, tak aj jed-
notlivcov v pestrej mozaike hudobných žánrov.

Ako tradične, budeme počuť skúsenosti ľudí, ktorým dal Boh do života konkrétny spôsob služby. 
Boh nás bude môcť inšpirovať prostredníctvom toho, ako budeme sledovať jeho vedenie v službe, do 
ktorej ich aj povolal.

Netradične názov PS:e 2019 je JA CHCEM.
JA CHCEM môže mať viacero rozmerov. Predsa len naše ego zasahuje do všetkých oblastí života. 

Tak či onak, to, čo necháme usadiť v našom vnútri, nás poháňa. Otázka je – ako môžeme panovať nad 
hriechom, ak máme vo vnútri svoje ego a nie Boha? Dá sa to vôbec, keď nás poháňa naša egoistická 
vôľa? A v neposlednom rade budeme hľadať odpovede na otázky – ako z toho von a čo to vlastne 
v praxi znamená?

Pre niekoho tradične, pre niekoho netradične – bratia, sestry či mladí ľudia, vyhraďte si čas 
a príďte na PS:e 2019!

Ako tradične, bude to stáť za to. Všetky info o PS:e 2019 tu: http://pse.casd.sk/
Za organizačný tím PS:e 2019 František Kolesár

Zo života kolportéra
„Môžete si prísť po knihy,“ rázne ma do telefónu vyzvala pani starostka hneď 

na druhý deň po ich zakúpení. „Dala som ich prezrieť katechétkam,“ povedala. Pri 
preberaní sady Dráma vekov si spomínaná starostka napriek tomu pre vlastné potre-
by kúpila knihu Zdravé telo. Rodina pani ekonómky už mala prečítaný 1. diel knihy 

Zlaté ruky. Ukázala som jej ďalšie dva. Ihneď o ne prejavila záujem. Nedala sa ovplyvniť názormi na 
sadu Dráma vekov, keďže kniha Zlaté ruky aj jej dcére pomohla pri riešení zložitých životných situácií. 
Dobre je prišiť si gombík zásadovosti na svoje šaty. 

Oddelenie knižnej evanjelizácie pri SZ CASD
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LUČENECKÁ MUZIČKA 2019 – Máš svoj sen?
Pre niekoho je snom navštíviť ďalekú 

krajinu či vyhrať v športke, pre iného zo-
budiť sa a byť zdravý. Aké sny ste mali ako 
deti a aké máte dnes? Príďte sa s nami 
pozrieť, ako snívajú deti a mládež svojimi 
talentmi na 9. ročník hudobno-dramatic-
kého festivalu detí a mládeže.

Kedy? V sobotu 11. mája 2019
Kde? DOM KULTÚRY 
B. S. TIMRAVY, LUČENEC
Nezabudni pozvať aj svojich priateľov 

a známych.
Tešíme sa na Teba!

Realizačný tím Lučeneckej MUZIČKY

Koniec Biblického Pátrača 2019
Na prvom kole sa zúčastnilo spolu 100 súťažiacich od 3 do 18 

rokov z 21 zborov. Všetci, ktorí písali oba testy 1. kola, získali Odznak 
Biblického Pátrača v modrej farbe.

Druhé, finálové kolo Biblického Pátrača sa uskutoční 19. mája 2019 
v priestoroch modlitebne v Prešove. Test sa bude týkať celej študovanej 

state tohto ročníka, teda 1. Mojžišovej knihy 1. – 24. kapitoly a Júdovho listu (pre staršie vekové ka-
tegórie). Do finále sa môžu prihlásiť:
•	 Postupujúci súťažiaci, ktorí v 1. kole dosiahli minimálne 70-percentnú úspešnosť (každý súťa-

žiaci bude o úspešnosti a postupe informovaný po skončení 1. kola).
•	 Každý záujemca do 18 rokov (súťažiaci, ktorí nepostúpili alebo vôbec nesúťažili) vo svojej 

vekovej kategórii tzv. „mimo poradia“. Účastnícky poplatok je pre nich 3 €.
Prihlásiť sa do 2. kola v Prešove je potrebné do 5. mája.

Lýdia Grešová (0949 840 414, lydia.gresova@gmail.com), vedúca DSŠ

VYLEPŠIŤ S ADRA Slovensko ŠTATISTIKU 
VYSLANÝCH MLADÝCH ZO SR

ADRA Slovensko pripravuje mladých ľudí na dobrovoľníctvo nielen 
doma, ale vysiela vyškolených rozvojových a už aj humanitárnych dob-
rovoľníkov a dobrovoľníčky do nízkopríjmových krajín. Tí pomáhajú núdznym tam, kde to najviac 
treba – podľa potrieb lokálnych komunít a tamojších organizácií.

V uplynulých týždňoch naše projektové manažérky pre zahraničie, Noémi Sárossy a Anna-Mária 
Benková, navštívili partnerské organizácie z projektu Humanitarian volunteers in action (HVA) 
v Gruzínsku, Albánsku a Turecku. V rámci týchto návštev sa osobne presvedčili o tom, že tamojšie mi-
movládky sú pripravené na zahraničné posily – aj zo Slovenska – vďaka programu ‘EU Aid volunteers’. 
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Do našej prvej výzvy z januára sa prihlásilo 60 ľudí z celej Európy, no iba jedna uchádzačka bola 
zo Slovenska. Veríme, že v druhej výzve, ktorá mala uzávierku 14. apríla, sa mladí Slováci a Slovensky 
pokúsili túto štatistiku vylepšiť. 

Noémi Sárossy pripomína, že ide o dvojstranný proces učenia sa a pomáhania: „V rámci humanitár-
neho dobrovoľníctva neodovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti miestnym komunitám v nízkopríjmo-
vých krajinách iba vyslaní mladí ľudia. Vďaka účasti na ‘EU Aid volunteers’ programe rastú osobnostne 
aj oni sami – učia sa v multikultúrnom prostredí novým zručnostiam, čelia mnohým výzvam a s certi-
fikátom od Európskej komisie i od nás z ADRA Slovensko rastie po návrate domov ich hodnota na trhu 
práce.“ Preto treba túto šancu využiť a vycestovať s ušľachtilým cieľom konať dobro aj osobnostne rásť.

Viac infomácií o aktuálnych dobrovoľníckych ponukách tu: https://www.adra.sk/globalne_dob-
rovolnictvo/

Text a foto: ADRA tím

Adventistická služba ľuďom so špeciálnymi potrebami  
vás pozýva…

Veľa ľudí si v dnešnom svete praje patriť medzi elitu – medzi tých, ktorí 
sú v spoločnosti považovaní za exkluzívnu skupinu. Keď je však niečo exklu-
zívne, nie je to pre všetkých, ale iba pre niektorých. Exkluzivita býva spojená 
so zvýhodnením niektorých jedincov alebo skupín. Ak však patríte medzi ľudí 
so špeciálnymi potrebami, obvykle to znamená, že ste oproti ostatným skôr 

znevýhodnení. V spoločnosti je takéto znevýhodnenie väčšinou vnímané ako hendikep a často vedie 
aj k negatívnemu označeniu človeka – k jeho onálepkovaniu a stigmatizácii.

Je medzi Kristovými nasledovníkmi iná situácia? Aký je a aký by mal byť postoj kresťanskej cirkvi 
k ľuďom so špeciálnymi potrebami – teda k tým, ktorí sú povedzme i výrazne odlišní alebo znevýhod-
není? Pokiaľ je cirkev skutočne Kristovým telom, musí byť nevyhnutne inkluzívnym spoločenstvom. 
Exkluzivita do kresťanského spoločenstva nepatrí (Jk 2,1–9). Apoštol Pavol v 1K 12,12–27 opisuje 
cirkev ako organizmus zložený z mnohých častí (orgánov, údov), ktoré sú od seba vzájomne závislé 
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a kde má každá časť svoje nenahraditeľné miesto – a keď niektorý orgán chýba, telo nie je úplné. 
Varuje pred tým, aby sme niektoré orgány zanedbávali alebo podceňovali – to môže byť zároveň 
nebezpečné, nespravodlivé a nemúdre (veď aj niektoré orgány vo fyzickom tele sú malé a zdanlivo 
neatraktívne, pritom však životne dôležité)!

Doteraz sme často zanedbávali a podceňovali tých, ktorí sa nám zdali možno príliš slabí, znevý-
hodnení, nezaujímaví alebo odlišní, než aby sme im venovali väčšiu pozornosť. Možno stále žijeme 
v obavách, že kto nepočuje, nemôže započuť naše hlásanie evanjelia. A že ten, kto nevidí, nemôže 
uvidieť krásu Božieho stvorenia. Že na vozíku sa dá ťažko dôjsť až do Božieho kráľovstva. Možno je 
najväčšou prekážkou to, že s týmito ľuďmi nevieme komunikovať a nevieme, ako sa k nim správať, 
pretože s nimi zatiaľ nemáme osobnú skúsenosť.

Možno sme niekedy aj trochu zmätení, že dnes nedokážeme uzdravovať všetkých nepočujúcich, 
nevidomých, ochrnutých alebo inak postihnutých ľudí okolo nás, ako to robil Ježiš a apoštoli. Ako by 
sa dnes už zázraky nediali… Ale skutočným zázrakom nie je to, že uzdravíme všetkých postihnutých 
a chorých ľudí; skutočným zázrakom je, ak sme takýchto ľudí schopní prijať medzi seba ako rovno-
právne a rovnocenné súčasti Kristovho tela – jeho cirkvi.

Informácie o Adventistickej službe ľuďom so špeciálnymi potrebami sú pre vás dostupné tiež na 
webových stránkach http://bezbarier.casd.cz.

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

Boh stvoril  
nebo a zem.  

1Moj 1–2

Potopa skonĉila 
a Boh l'ud'om 
poslal dúhu 

ako znamenie 
zasl'úbenia.  

1Moj 9:13

L'udia si postavili 
babylonskú veẑu ako 

prejav vzbury voĉi 
Bohu. 1Moj 11:1–4 

Sodoma a Gomora  
boli spálené.  
1Moj 19:1–29

Boh l'ud'om 
zmiatol jazyky, 

a tí sa roziŝ li. 
1Moj 11:5–8

Abrahám bol ochotný 
obetovat’ Izáka  

na Boẑí príkaz, ale  
anjel ho zastavil. 

1Moj 22:9–14

Boh vyhl'adal 
Abráma  

a pozval ho 
ẑit’ v novej 

zemi.  
1Moj 12

Satan oklamal 
Evu pri strome 

poznania. 
1Moj 3:1–4

Adam a Eva boli 
vyhnaní zo záhrady 
a zem bola plná zla. 

1Moj 3:23; 6:5

Boh zoslal potopu 
a zniĉil zem. Len 

Noach a jeho rodina 
boli zachránení 

v arche. 1Moj 6–8

1BiBlická časová os

Biblická časová os
Pre deti a detskú 

sobotnú školu ponú-
kame Biblickú časovú 
os. Praktická pomôcka 
pozostáva z 12-tich ka-
riet, ktorými prechádza 
časová línia.  Nad líniou 
sú komiksovými ilustrá-
ciami zachytené hlavné 
udalosti Biblie, pod ňou 
sa nachádza niekoľko 
udalostí svetových dejín.



Plán návštev zborov

dôležité akcie v máji 2019

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.

máj 4. 11. 18. 25.

Pavlík M.        

Čík P.        

Škrla M.        

kern B. Bratislava 1 Trenčín Nitra 1 Topoľčany

Márföldi d. PSE-BB Vaďovce Martin Nové Zámky

Bielik S. Banská Štiavnica Revúca Rakúsy Bratislava 2

kolesár F. PSE-BB A Lučenec YFJ, BB

Plachý J.   Muzička LC    

Špalek r.        

novota J.   Piešťany    

Soós B. Levice Poprad BA1 - prenos Rožňava

3. − 5. Pieseň v službe evanjelia Banská Bystrica
11. MUZIČKA Lučenec
12. Pracovná konferencia SZ CASD 1 Banská Bystrica
19. Výbory konferencie SZ CASD Považská Bystrica
24. − 26. Víkendovka YFJ 2 Bratislava
26. Pracovná konferencia SZ CASD 2 Banská Bystrica
30. Únijná rada Brno
31. 5 − 2. 6. Oblastné stretnutia detí KPP


