
A je po konferencii. Alebo čo sA (ne)zmení...
Ďalšia únijná konferencia, ako aj konferencie 

jednotlivých združení našej cirkvi sú už minulos-
ťou. Pracovné stretnutia delegátov, slávnostné 
konferenčné zhromaždenie. Krátky pohľad späť 
na uplynulých päť, resp. štyri roky. Hodnotenia 
a plány do budúcnosti. Príspevky popretkávané 
názorovou rozmanitosťou, snahou presadiť (ne)
dôležité a dobré veci. Priateľská, konštruktívna, 

ale miestami aj búrlivá atmosféra presiaknutá „človečinou“.
No tiež modlitebné stíšenia umocnené vedomím potreby Božieho vedenia. A pre niektorých, ako 

vrchol, voľba nových administrátorov do čela cirkvi. Staronové tváre zosobňujúce nové plány, nové 
očakávania a výzvy. Možno to u niektorých vyvolalo radosť, u niektorých sklamanie a úzkosť, u iných 
zmierenie či pocit ľahostajnosti.

Hovorí sa však: „Život je zmena.“ Už staroveký filozof Herakleitos vyhlásil „Panta Rhei“, čiže všetko 
plynie, všetko sa hýbe, všetko sa mení. Táto zákonitosť prirodzených zmien, ako vidíme, sa čas od 
času dotýka aj života našej cirkvi, našich zborov. Možno si niekto kladie otázku: „Je to dobré? Je to 
potrebné?“.

Na konferenčnom jednaní zaznelo mnoho inšpiratívnych príspevkov a dobrých plánov. Možno sa 
niektoré zrealizujú v krátkom čase, iné neskôr, ďalšie vôbec. Ich úlohou je pozitívne ovplyvniť život 
a poslanie cirkvi. A o to predsa ide! Ale schopnosť dobre plánovať, kombinovať či mať progresívne 
nápady ešte nie je zárukou dosiahnutia vytýčeného cieľa. Veď plynúci čas a s ním prichádzajúce zloži-
té zmeny sú obrovskou neznámou veličinou, ktorá správnosť plánov cirkvi nielen potvrdí, preverí, no 
môže ich veľmi ľahko diskvalifikovať. Čo teda robiť?

Je zrejmé, že aj v tomto prípade je dobré mať na zreteli múdre usmernenia Biblie. Veď: „Upraviť 
myšlienky je síce vecou človeka, ale od Hospodina je odpoveď jazyka“ (Prísl 16,1). Je chvályhodné, 
ak človek rozumne plánuje, uskutočňuje svoje zámery a nevyhnutné zmeny. Pravdou však je, že iba 
BOH môže bezpečne usmerniť a dovŕšiť každé ľudské úsilie či plán.
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Z tohto dôvodu musí byť život cirkvi predovšetkým hľadaním jeho vôle. Na úrovni únie, združe-
nia, v miestnom zborovom spoločenstve, ako aj v živote každého jednotlivca. V tomto smere sa 
život cirkvi nesmie meniť. Ak predsa áno, tak len k lepšiemu. To je smerodajné a rozhodujúce.

Personálne či štrukturálne zmeny cirkvi musia byť vždy v plnej miere podriadené tejto skutočnos-
ti. Za takých okolností je dobré byť otvorený zmenám. Potom ich môžeme smelo a s vierou prijímať 
a uskutočňovať. Mojím prianím nie len za oddelenie sobotnej školy preto je, aby celá naša cirkev 
v našej únii vykročila do budúcich dní s týmto vedomím. Vedomím poznania Božej vôle a istoty jeho 
vedenia.

Oliver Popovič, vedúci Oddelenia sobotnej školy a Oddelenia diakonie pri SZ CASD 

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 bude naplnený progra-
mom 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 prezentáciami jednotlivých oddelení a inštitúcií.

Na toto výnimočné zhromaždenie cirkvi je pripravených v sále 3 500 miest 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).
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Pozývame vás všetkých 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: Pripravená je možnosť ubytovania v priestoroch Střední školy informatiky, poštovnictví 
a finančnictví, 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 ra-
ňajky. 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. Je potrebné vyplniť prihlášku a najneskôr 
do 14. 5. 2019 ju odoslať jednotlivo za každú osobu (formulár nájdete na www.casd.cz).

Delegáti konferencie SZ CASD si zvolili nového predsedu
V nedeľu 12. mája 2019 sa začal prvý 

deň rokovania pracovnej konferencie 
delegátov Slovenského združenia Cirkvi 
adventistov siedmeho dňa v modlitebni 
na Kolárovej ulici v Banskej Bystrici.

Predseda Česko-Slovenskej únie 
CASD Mikuláš Pavlík položil dôraz na 
posolstvo biblického textu v Jakubovom 
liste 1,19 a 3,13 o rýchlosti pri počúvaní 
a pomalosti pri hovorení či hneve a pre-
ukazovaní múdrosti v tichom správaní.

Delegáti konferencie hodnotili 
uplynulé 4-ročné obdobie. Vypočuli si a schválili správy predsedu SZ CASD Bohumila Kerna, tajom-
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níka Daniela Márföldiho a hospodára Stanislava Bielika, ktorí týmto ukončili svoje funkčné obdobie. 
Ďalej boli zvolené pracovné výbory konferencie a bola prerokovaná väčšina zo 14. bodov agendy. 

Prvý deň rokovania bol ukončený voľbou nového predsedu SZ CASD, ktorým sa stal kazateľ 
evanjelia František Kolesár, doterajší vedúci Oddelenia mládeže a  Oddelenia misie SZ CASD. 
Predseda Česko-Slovenskej únie cirkvi Mikuláš Pavlík poďakoval za službu doterajšieho predsedu 
Bohumila Kerna.

Konferencia bude zavŕšená druhým rokovacím dňom, a to 26. mája 2019, voľbou ďalších admi-
nistrátorov a  členov výboru SZ CASD, stanovením plánov a  programov, poverením duchovenských 
pracovníkov a schválením novej ústavy cirkvi na nastávajúce 5-ročné obdobie.

Výbor Slovenského združenia, ktorý pracoval v uplynulom 
funkčnom období: 

Bohumil Kern, predseda 
Daniel Márföldi, tajomník 
Stanislav Bielik, hospodár 
Jozef Pist, zástupca kazateľov oblasti VÝCHOD 
Jozef Kučera, zástupca kazateľov oblasti STRED 
Milenko Vučetić, zástupca kazateľov oblasti ZÁPAD 
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Irena Kažová, zástupkyňa nekazateľov oblasti VÝCHOD 
Bartolomej Turták, zástupca nekazateľov oblasti VÝCHOD 
Andrea Turzová, zástupkyňa nekazateľov oblasti STRED 
Daniel Majdiš, zástupca nekazateľov oblasti STRED 
Gabriela Janušková, zástupkyňa nekazateľov oblasti ZÁPAD 
Emil Bališ, zástupca nekazateľov oblasti ZÁPAD
František Kolesár, stály hosť výboru SZ CASD

Oddelenie komunikácie SZ CASD

TÝŽDEŇ DUCHOVNEJ OBNOVY 2019 – stále sú voľné miesta!
Milí priatelia, neváhajte 

a prihláste sa na letný TÝŽDEŇ 
DUCHOVNEJ OBNOVY! Tak ako 
sme avizovali, uskutoční sa 28. 
júla – 4. augusta 2019 v prí-
jemnom prostredí horského ho-
tela JAVORNÁ v Drienici – Lysá 
v okrese Sabinov, na severovýchode Slovenska v Prešovskom kraji. Srdečne vás všetkých pozývame! 
Areál sa pomaly zapĺňa, zostávajú už len posledné voľné miesta...

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 nájdete 
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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Zo života kolportéra
Prišla mi objednávka na knihu „Nikdy sa nevzdávaj“. Adresa doručenia bola banka. 

Cítil som trošku nepokoj, strážnik sa na mňa zvláštne pozeral. V rade za mnou už čakali 
klienti na vybavenie pri okienku. Nebol tu priestor na rozhovor ani predstavenie ďalších kníh, takže 
som sa dlho nezdržal. Asi pol hodiny po odchode z banky mi zákazníčka zavolala, že si objednáva ďal-
šiu knihu „Nikdy sa nevzdávaj“. A to sa zopakovalo trikrát. Tam, kde bol problém dostať sa a ponúknuť 
knihy, použil si Boh iného človeka. Pani obišla svoje kolegyne, ukázala im knihu a ony o ňu prejavili 
záujem. Nikdy nepredávame sami. Je tu Priateľ, ktorý vedie nás, ale aj druhých.

Oddelenie knižnej evanjelizácie pri SZ CASD

YFJ 2019 v Rimavskej Sobote a v Lučenci
Keď mi kazateľ Marek Kaba v roku 2017 povedal, že by evanjelizácia Dotkni sa neba, ktorej je YFJ 

súčasťou, mala byť v Rimavskej Sobote, pretože by to podporilo evanjelizačnú víziu zboru Lučenec, 
netušil som, kam nás táto spoločná cesta zavedie.

Dnes, samozrejme, ešte nie je úplne jasné, ako všetko bude pokračovať, ale to, čo viem, je, že sa 
v Lučenci a v Rimavskej Sobote dejú mimoriadne veci.

Založili sme spoločenské centrum Betesda, jednak vo virtuálnom prostredí www.betesda.sk 
a jednak v reálnom priestore. V Rimavskej Sobote máme prenajaté priestory v Gemerskom múzeu 
a v Lučenci sa zbor rozšíril o prikúpené priestory hneď vedľa zboru, v ktorých budú prebiehať aktivity 
spadajúce pod Betesdu.

Za čas, ktorý ubehol od rozhovoru s Marekom Kabom, sa v Rimavskej Sobote, ale aj v Lučenci 
udialo veľa aktivít. V jeseni minulého roka sa uskutočnila Výstava Biblií v Gemerskom múzeu v Ri-
mavskej Sobote. Prebiehajú tu prednášky, ako duchovné, tak aj zdravotné, a zorganizoval sa bene-
fičný koncert v Rimavskej Sobote v spolupráci s Andante z Banskej Bystrice. Veľmi veľkým povzbude-
ním bola trojtýždňová evanjelizácia s Korneliom Novakom, ktorá zasiahla ako Rimavskú Sobotu, tak 
aj Lučenec a Fiľakovo. Rozbieha sa stolčeková evanjelizácia, vďaka ktorej budú mať ľudia v Lučenci 
a v Rimavskej Sobote možnosť zobrať si na čítanie duchovné knihy.

Okrem toho prebiehajú intenzívne prípravy na leto a na YFJ. Hľadá sa škola, kde budú ubytova-
ní účastníci YFJ, na úradoch v Lučenci a v Rimavskej Sobote sa vybavujú povolenia na letné aktivity 
v centrách týchto miest. Opäť sa tešíme na to, čo má Boh aj počas tohto leta pre nás pripravené.

A tu je moja veľká prosba, sestry a bratia. Prosba o vašu podporu. Hneď ako prvé môžete 
podporiť YFJ svojou účasťou. YFJ nie je iba pre študentov, ale pre každého. Byť súčasťou misie je 
skúsenosť, ktorá každého z nás priblíži k Bohu. (Ak sa rozhodnete prísť, pre informácie kliknite na: 
www.yfj.cz)
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Ďalší spôsob podpory YFJ 2019 je modlitebná podpora. Modlite sa za YFJ v Lučenci a v Rimavskej 
Sobote. Modlite sa za účastníkov tejto letnej evanjelizácie, ktorí budú prednášať a ktorí budú slúžiť. Mod-
lite sa za sestry a bratov z miestnych zborov, ktorí nám od začiatku veľmi intenzívne pomáhajú. Modlite 
sa za aktivity, ktoré budú prebiehať. A hlavne sa modlite o vedenie Duchom Svätým, aby nás Jeho moc 
zmocňovala na túto službu a aby nás Duch Svätý viedol tak, aby to nebolo naše dielo, ale Jeho dielo.

František Kolesár, vedúci osobnej služby

Kongres mládeže 2019 – Bol som tam
Byť na správnom mieste v správny čas znamená byť na Kongrese mládeže 2019. Pretože vždy, 

keď si spomenieš na túto udalosť, s nadšením si povieš „Bol som tam...“ a zažil som niečo, čo by som 
nikdy inokedy a nikde inde nezažil. 

(„Život v spomienke znamená žiť dvakrát.“ — Marcus Valerius Martialis, latinský básnik z His-
pánie 40 − 104)

Ak máš 14 rokov a viac a chceš prežiť nezabudnuteľný týždeň prázdnin, prihlás sa na Kongres 
mládeže 2019 na Slovensku v termíne 11. – 18. augusta 2019. Kongres bude v areáli Poniklec, neďa-
leko Banskej Bystrice. (Hotel Poniklec, Mlynská 444, 976 45 Hronec)

Čo všetko môže očakávať účastník kongresu mládeže:
- Božie Slovo, ktoré ťa bude viesť do Božej prítomnosti. 
- „Tak budem hľadieť na Teba v Tvojej svätyni, aby som videl Tvoju silu a Tvoju slávu.“(Ž 63,3) 

Vo „svätyni“ ťa bude celý týždeň sprevádzať svojím slovom Filip Soós.
-  Hudba, chvály a živá kapela každý deň.
-  Art Theatre každý večer.
-  Zábava, nové zážitky, noví ľudia a skvelé priateľstvá.
Do čoho sa budeš môcť ešte zapojiť?
-  Akčné skupinky, aké ešte neboli na žiadnom kongrese.
-  Tvorivé workshopy so zaujímavými ľuďmi.
-  Hry, športy a nejaký ten adrenalín.
-  Kongresové mestečko s aktivitami a kongresový „bar“.
A mnoho iného.
Budeš tam? Budeš na Kongrese mládeže 2019, aby si potom mohol vždy s nadšením povedať: 

„Bol som tam a bolo to perfektné.“
Ak si už pochopil, že tam potrebuješ byť, sleduj Instagram: www.instagram.com/bol.som.tam/ 

alebo http://kongres2019.pathfinder.sk a prihlás sa.
Za celý organizačný tím ťa na Kongres mládeže 2019 pozýva

František Kolesár (vedúci mládeže SZ)
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Domáce násilie:  
Namiesto pseudo-terapie vyhľadať odbornú pomoc

Už ste v minulosti určite počuli vyjadrenie, že „domáce násilie je sú-
kromná záležitosť dvoch partnerov a nik ďalší im do toho nemá strkať 
nos“. Faktom však zostáva, že obeť domáceho násilia sa väčšinou nedo-
káže sama brániť manipulácii vo vzťahu a bojí sa vyhľadať pomoc. 

Pokiaľ vo svojom okolí poznáte niekoho, kto zažíva násilie vo vzťahu 
či v celej rodine, nebuďte voči tomu ľahostajní. Vypočujte si potenciálnu obeť, dôverujte jej, nebaga-
telizujte situáciu, aj keď opísané príbehy týrania môžu znieť neuveriteľne. Manipulátor totiž vie na 
okolie a širšiu rodinu obete pôsobiť charizmaticky a očarujúco, preto sa niekedy ťažko verí tomu, že 
je schopný takej agresie.

Pokiaľ je to možné a bezpečné, môžete osobe zažívajúcej násilie poskytnúť dočasné útočisko, 
prípadne jej pomôcť s vyhľadaním pomoci odborníkov a odborníčok. Nesnažte sa však robiť poten-
ciálnej obeti samozvaného „terapeuta“, pokiaľ sa v problematike nevyznáte. Niekedy, hoci máme tie 
najlepšie úmysly, môžeme danej osobe (s často neviditeľnými psychickými ranami, traumami) ublížiť 
viac než pomôcť. 

Ak ste sami osobou vystavenou násiliu, vedzte, že v tom nie ste sami. Kontaktujte náš Krízový in-
tervenčný tím (KIT) organizácie ADRA Slovensko na emaile: kit@adra.sk. Pokúsime sa vám poskytnúť 
komplexnú pomoc.

Text: Krízový intervenčný tím (KIT), Foto: ADRA Slovensko
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Adventistická služba ľuďom so špeciálnymi potrebami ponúka…

V rámci projektov Kresťanstvo bez bariér a Evanjelium odovzdávané ruka-
mi ponúka Adventistická služba ľuďom so špeciálnymi potrebami v našej únii 
podporu zborom v ich aktivitách alebo v riešení prístupu k ľuďom so špeciál-
nymi potrebami. Sme vám k dispozícii, ak chcete napríklad:

•	 hľadať riešenie pre plne bezbariérový prístup do vašej modlitebne a ďalších cirkevných 
priestorov (pre ľudí s pohybovým postihnutím, na vozíku a s inými formami obmedzení);

•	 osloviť a pozvať na svoje evanjelizačné a zborové aktivity tiež ľudí so špeciálnymi potrebami 
(napr. s postihnutím sluchu alebo zraku, s pohybovým obmedzením, s mentálnym hendike-
pom atď.);

•	 sprostredkovať misijné materiály použiteľné pre ľudí so zmyslovým postihnutím (video-
programy pre nepočujúcich, materiály pre nevidomých alebo slabozrakých čitateľov a pod.);

•	 pomôcť svojim členom a priateľom so špeciálnymi potrebami (deťom i dospelým) v zapojení 
do života a aktivít zboru, alebo im umožniť účasť tiež na väčších spoločných cirkevných akci-
ách (pre akúkoľvek vekovú kategóriu) – vrátane napr. asistenčnej podpory;

•	 získať podrobné informácie alebo i osobnú skúsenosť s ľuďmi s rôznymi druhmi postihnutia 
a znevýhodnenia (informačné materiály a publikácie, semináre, workshopy alebo besedy na 
súvisiace témy a pod.);

•	 získať radu alebo konzultáciu v akejkoľvek otázke týkajúcej sa ľudí so špeciálnymi potrebami.
V prípade záujmu o takúto podporu sa obráťte, prosím, na nás emailom (bezbarier@casd.cz) ale-

bo využite kontakty na webových stránkach http://bezbarier.casd.cz, kde nájdete aj ďalšie podrobné 
informácie o našej službe.

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



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v júni 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.

jún 1. 8. 15. 22. 29.

Pavlík M.  BRNO-konferencia    

Čík P.  BRNO-konferencia    

Škrla M.  BRNO-konferencia    

Kolesár F. L. Mikuláš BRNO-konferencia P. Bystrica Lučenec YFJ, Lučenec

tajomník SZ BRNO-konferencia    

hospodár SZ  BRNO-konferencia    

Vedúci OM BRNO-konferencia

vedúci OD  BRNO-konferencia  Kurz vodcov KPP  

vedúci KE  BRNO-konferencia    

vedúci OZ  BRNO-konferencia    

riaditeľ ŠN Rakúsy BRNO-konferencia Prešov Bratislava 2 Žilina

2. Výbor Slovenského združenia CASD − nový Poprad
8. SLÁVNOSTNÁ KONFERENCIA ČSU, ČS, MSS a SZ CASD BRNO
9. Výbor ČSÚ Praha
14. − 16. Nalaď sa!! Považská Bystrica
16. Biblický pátrač Prešov
21. − 23. Kurz vodcov 3 Vavrišovo
25. − 30. Výročný seminár KE Krásná-Visalaje
28. 6. − 20. 7. Mladí pre Krista − YFJ LC, RS
30. Zbierka 13. soboty pre Juhoamerickú divíziu


