
Obliekli ste sa dObre...?
Na Slovensku „udreli“ mrazy. Na naše 

pomery až arktické počasie donútilo aj tých 
najväčších otužilcov siahnuť hlbšie do šatní-
ka. Pamätajúc na výchovné lekcie z detských 
čias o dôležitosti vhodného oblečenia som sa 
riadne „zababušil“ a čakal na zastávke MHD. 
Každá minúta čakania testovala kvalitu zim-
ného oblečenia, ako aj výdrž cestujúcich. Až 

dosiaľ som bol presvedčený, že obliecť sa teplo v takejto zime je samozrejmosťou. No 
s prekvapením som zistil, že aj toto pravidlo má zrejme svoju výnimku. Pri nástupe do 
autobusu som si všimol vkusne, ale naľahko oblečeného mladíka, obutého v značkových 
teniskách. Vonku bolo – 14 °C a fúkal silný vietor.

Či už bol tento mladý muž nadpriemerne otužilý a v jeho žilách kolovala o niečo 
horúcejšia krv, či bol neotrasiteľným zástancom módy za každých okolností, alebo bol 
len ľahkovážny, to neviem. V tej chvíli som si ale celkom jasne spomenul na vysoký 
počet obetí tejto zimy v Európe. Podľa médií doteraz vyhaslo 260 ľudských životov. A ich 
počet sa zrejme bude zvyšovať... Ostáva dúfať, že tento mladý muž nedoplní túto smutnú 
štatistiku a zaobstará si vhodnejšie oblečenie. Myšlienkou potreby vhodného „odevu“ sa 
intenzívne zaoberá aj Božie slovo. Napríklad v príbehu Adama a Evy, v kňazskej službe, 
v posolstve prorokov či v novozákonných podobenstvách – až po Zjavenie Jána môžeme 
nájsť zmienky o dôležitosti vhodného odevu. O čo tu ide? 

Ako vieme, práve odev v Biblii symbolizuje duchovnú kvalitu nášho života. Biblia nás 
učí, že podmienky a povaha nášho života nie sú nezlučiteľné so svätým Bohom a požia-
davkami večného života. Pred Bohom sme, obrazne povedané, nevhodne oblečení, celí 
špinaví, a dokonca nahí...  A v tomto prípade, na rozdiel od krutých mrazov, vôbec nezáleží 
na tom, čo si vyberieme zo svojho šatníka. Ide totiž o prikrytie našich hriechov, uschop-
nenie pre vstup do Božej prítomnosti a spoločenstva svätých. Takáto výbava sa, žiaľ, 
v „šatníku“ nikoho z nás nenachádza. Byť vhodne oblečený je teda otázka života a smrti.
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Dobrá správa je, že Kristova smrť nás zbavuje našich vín a jeho spravodlivý život na-
hrádza náš skazený. Práve to symbolizuje žiarivé biele rúcho, o ktorom je zmienka v Bib-
lii. Čistý odev, do ktorého sa hriešnik po zbavení svojej „nečistoty“ môže odiať a prikryť 
ním svoju nahotu. Ježiš Kristus nám z nesmiernej lásky pripočítal svoju spravodlivosť. 
Postaral sa o to, aby naša „nahota“ bola zakrytá. 

On hovorí: „...Vezmite z neho to pľuhavé rúcho... Hľa, učinil som to, aby prešla tvoja 
neprávosť z teba, a obliekol som ťa do slávnostného rúcha. A povedal som: Nech 
položia čistý ovoj na jeho hlavu! A tak položili čistý ovoj na jeho hlavu a obliekli ho do 
rúcha...“ Zach 3,4.5

Potom som videl a hľa, veľký zástup, ktorý nemohol nikto spočítať, z každého ná-
roda a zo všetkých pokolení a ľudí a jazykov, ktorí stáli pred trónom a pred Baránkom, 
oblečení v dlhom bielom rúchu... Toto sú tí, ktorí prišli z toho veľkého súženia a oprali 
svoje rúcha a zbielili ich v krvi Baránkovej...“ Zj 7,9.14

Milá sestra, milý brat, obliekli ste sa dobre? Ak ešte nie, potom nastal čas zmeniť 
šatník a odiať sa do „rúcha“, ktoré obstojí za každých okolností.

Oliver Popovič

PrOjekt Veľký sPOr VekOV

Generálna konferencia ústami predsedu Teda Wilsona 
spustila pred vyše rokom tzv. Great Controversy Project, ktorý 
vyzýva cirkev, aby na svojom území vo väčšom meradle distri-
buovala knihu Ellen Whiteovej Veľký spor vekov (VSV). 

Odporúčanie Euro-Africkej divízie 
Výbor našej divízie na svojom zasadnutí 4. – 8. 11. 2011 

v Collonges prijal odporúčanie, ktoré sa týka distribúcie knihy 
VSV na území jej únií. Uvádzam jeho plný text:

Vzhľadom na dôležitosť knihy Ellen Whiteovej Veľký spor vekov 
a na potrebu deliť sa o jej posolstvo, Generálna konferencia vytvorila tzv. Great Controversy Pro-
ject a nabáda celosvetovú cirkev, aby sa doň zapojila.

Euro-Africká divízia odporúča, aby aj cirkev na jej území mala na projekte aktívnu účasť. Ak 
sa dobre naplánuje, môže sa stať účinným misijným prostriedkom na Božiu slávu. Ide o smelý 
projekt a členovia výboru pre duchovný rozvoj pri Euro-Africkej divízii sú presvedčení, že sa môže 
stať požehnaním pre cirkev a ľudí, ktorých kniha osloví.
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Ak sa nasledujúce odporúčania aplikujú s ohľadom na miestne podmienky, pomôžu vytvoriť 
plán pre rôzne oblasti našej divízie.

1. Všetci členovia cirkvi, ktorí sa rozhodnú darovať knihu „Veľký spor vekov“, by sa mali 
s odporúčaniami dopredu oboznámiť.

2. Skúsenosti z minulosti ukazujú, že najvhodnejší spôsob je darovať knihu tomu, s kým už 
máme určitý vzťah. Čím bližší je vzťah, tým lepší je výsledok. 

3. Skôr než darujeme knihu, mali sme na základe vlastnej skúsenosti opísať naše chápa-
nie dejín, resp. spôsob, akým Biblia opisuje veľký spor medzi Kristom a satanom.

4. Vzhľadom na to, že obsah Veľkého sporu môže vyvolať otázky ďalších náboženských 
skupín, odporúčame, aby sa rozdávanie Veľkého sporu dialo v priateľskom duchu pri prí-
ležitostiach, ako sú Vianoce, Veľká noc atď. tým, ktorým sme predtým darovali knihy tej 
istej autorky, ako napríklad Cesta ku Kristovi, Kristove podobenstvá, Myšlienky z Vrchu 
blahoslavenstiev alebo Túžba vekov. Neskôr, ku koncu roku 2012, možno darovať Veľký 
spor tým, ktorí už predtým dostali niektoré z uvedených kníh.

5. Kde je to prijateľné, zorganizovať semináre alebo verejné prednášky týkajúce sa proroc-
tiev v perspektíve druhého príchodu Ježiša Krista ako záverečnej udalosti svetových de-
jín. Na ich konci môžu účastníci dostať ako dar alebo pozornosť knihu Veľký spor vekov. 

Vyjadrenie Ellen Whiteovej o hodnote knihy Túžba vekov a Veľký spor vekov:
„Koľkí už pozorne čítali Patriarchov a prorokov, Veľký spor a Túžbu vekov? Želám si, aby 

všetci pochopili, že moja dôvera v svetlo, ktoré nám Boh dal, má pevný základ, pretože viem, že 
moc Ducha Svätého zvýrazňuje pravdu a dáva jej čestné miesto slovami: ‚Toto je cesta, choďte po 
nej.‘ V mojich knihách je pravda postavená na slovách: ‚Takto hovorí Pán.‘ Svätý Duch tieto pravdy 
zasadil do môjho srdca a mysle tak pevne, ako bol zákon vpísaný Božím prstom do kamenných 
dosiek, ktoré sú v truhle zmluvy a ktoré budú vyzdvihnuté v ten veľký deň, keď bude vynesený 
rozsudok nad každým zlom a zvodnou náukou otca lži…

Pán si praje, aby v každej domácnosti bola kniha Túžba vekov. V nej je obsiahnuté svetlo, kto-
ré vložil do svojho slova. Tým, ktorí ju distribuujú, chcem povedať, aby šli dopredu so srdcom ob-
mäkčeným a podriadeným čítaním o Kristovom živote. Načrite hlboko do vôd spasenia, ktoré môžu 
byť v našom srdci živým prameňom vyvierajúcim na občerstvenie duší, ktoré by inak zahynuli.

Veľký spor by sa mal šíriť do všetkých strán. Obsahuje príbeh minulosti, prítomnosti i bu-
dúcnosti. V náčrte záverečných scén dejín zeme prináša mocné svedectvo pravdy. Na rozšírení 
tejto knihy mi záleží viac ako na ostatných, ktoré som napísala. Veľký spor, posledné varovné po-
solstvo svetu, sú predstavené výraznejšie než v akejkoľvek inej z mojich kníh.“  (The Publisher´s 
Ministry, 357-358)
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Rozhodnutie výboru únie
Na základe odporúčania Euro-Africkej divízie a po zvážení vyššie uvedených dôvo-

dov výbor únie na poslednom zasadnutí prijal dve rozhodnutia týkajúce sa projektu Veľký 
spor vekov:

1. Vydavateľstvá pripravia prerozprávanú verziu VSV v českom aj slovenskom jazy-
ku, podobnú knihe Přišel, zemřel, zvítězil, a ponúknu ju členom na rozdávanie. 

2. V mesiaci marec 2012 ponúkne vydavateľstvo Advent-Orion Praha balíček 3 kníh 
VSV za cenu 448 Kč a slovenský Advent-Orion Vrútky za 20 eur, aby sa stali 
ľahšie dostupnými a podporili sme tých, ktorí chcú s knihou pracovať a darovať ju.

Podobnou cestou sa vydala aj Transeurópska divízia, ktorá plánuje distribúciu knihy 
medzi rokmi 2013 až 2015. Dovtedy chce pripraviť špeciálnu časopisovú verziu VSV 
a niekoľko videí, ktoré prerozprávajú jej príbeh. Časopis aj videá potom navigujú čita-
teľov, resp. divákov na plnú verziu knihy, ktorú si môžu kúpiť v tlačenej podobe alebo 
stiahnuť z webových stránok. 

Odmietnutie plošnej distribúcie
V našej únii sme od začiatku o projekte diskutovali, ale vylúčili sme akúkoľvek for-

mu plošnej distribúcie. Vychádzali sme jednak z názoru knižných evanjelistov a našich 
oboch vydavateľstiev a jednak z negatívnych minulých skúseností, keď predovšetkým 
niektorí radikálni jednotlivci už či od nás, alebo zo zahraničia sa pokúšali získať český 
a slovenský preklad, aby mohli nezávisle od cirkvi spustiť vlastnú masovú distribúciu 
VSV. Ich misijná metóda je postavená na vieroučnej konfrontácii s inými cirkvami a na 
diskutabilnom predpoklade, že obsah VSV je skúšobným kameňom záchrany človeka 
a jej masovým rozširovaním sa urýchľuje Kristov príchod. Touto cestou však nepôjdeme. 
Cieľom evanjelizačných aktivít nie je provokácia ani anonymné neosobné informovanie 
o „pravde“, nech by bola akokoľvek aktuálna. Ježišov život a služba tento zvestovateľský 
prístup jednoznačne vyvracajú. 

Zhrniem dôvody na odmietnutie hromadnej distribúcie:
1.  Zásada osobnej, vzťahovej evanjelizácie potvrdená aj v odporúčaní z divízie, 

ktoré predkladám v plnom znení.
2.  Odporúčanie knižných evanjelistov, ktorí s knihami Ellen Whiteovej systematic-

ky pracujú už 20 rokov.
3.  Úcta k autorke knihy, ktorá sama plošnú distribučnú kampaň svojich kníh ne-

organizovala, ale napísala, že knihy by mali „cirkulovať“, „kolovať“, t.j. mali by 
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sa ponúkať na základe osobných vzťahov medzi darcom a obdarovaným, na 
základe odporúčania a vlastnej skúsenosti z ich čítania.

4.  Úcta k samotnej knihe, ktorú nechceme vidieť porozhadzovanú pri smetných 
kontajneroch.

5.  Nie je rozhodujúce, koľko kníh sa rozdá, ale komu a pri akej príležitosti – vážime 
si ľudí, ktorým knihu dávame, sme proti hromadnému anonymnému rozdávaniu.

6.  Ani Biblia sa nerozdáva takýmto spôsobom, hoci je pre záchranu ľudí oveľa 
dôležitejšia.

7.  Nepotrebujeme organizovanú plošnú kampaň na to, aby sme predstavili, čomu 
veríme – ctíme slobodu každého člena rozhodnúť sa, akým spôsobom sa bude 
deliť o svoju vieru. Knihy sú v našich vydavateľstvách k dispozícii a každý si ich 
môže nakúpiť a ponúkať individuálne podľa vlastného plánu.

Anonymné vydanie VSV
Skôr než sme prijali rozhodnutie o zapojení do projektu, začala sa v cirkvi ponúkať 

a predávať kniha Veľký spor vekov vydaná údajne v Poľsku. Asi nie je možné zabrániť 
jednotlivcom, aby knihu vydali a ponúkali, je však dôležité pripomenúť, že je to vydanie 
nelegálne a je za ním niekoľko porušení nielen etických, ale aj zákonných ustanovení. 
Napríklad sa nerešpektuje ochrana duševného vlastníctva (preklad). Je však zaujímavé, 
že anonymní vydavatelia si v knihe, ktorá porušuje autorské práva na preklad, chránia 
práva na jej obálku. To, že vydavatelia tohto diela ostávajú utajení, vzbudzuje otázniky 
nad ich misijným zámerom. Platí to aj o niektorých horlivých distribútoroch knihy. 

Predovšetkým však ide o to, že kniha neobsahuje náležitosti, ktoré predpisuje platný 
tlačový zákon č. 37/1995 Zb. (meno vydavateľa, nositeľa autorských práv, ISBN, rok 
vydania atď.), preto sa takáto publikácia nesmie podľa zákona verejne šíriť. Ako cirkev 
si vážime slobodu tlače a možnosť šíriť evanjelium aj prostredníctvom literatúry, preto sa 
dištancujeme od nezákonných spôsobov jej vydávania a rozširovania. 

Pravda má vždy konkrétnu tvár
Cieľom každej misijnej aktivity je vybudovať most medzi Bohom a ľuďmi, medzi Je-

žišom a človekom. Osobný kontakt je preto základnou a nevyhnutnou podmienkou. Pán 
Boh mohol pravidelne našu planétu zasypávať množstvom zvitkov, letákov, kníh a písom-
ných materiálov obsahujúcich najdôležitejšie teologické a historické pravdy vo všetkých 
jazykoch. Namiesto toho spolupracoval s omylným a obmedzeným človekom len na jed-
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nej knihe, ktorá sa v dejinách ani ku každému nedostala. Uprednostnil osobný kontakt, 
stál človeku tvárou v tvár v Kristovom vtelení. Ježiš ako Immanuel – Boh s nami – zázrač-
ne nerozmnožoval biblické zvitky, ale kúsky chleba, ktorými vyjadroval lásku k človeku, 
túžbu byť mu v jeho každodennom živote čo najbližšie. Nechápal pravdu ako množinu 
faktov, s ktorými je potrebné súhlasiť, aby mohol byť človek zachránený. On sám bol 
Pravda – živá, osobná, komunikujúca a milujúca, Pravda, ktorá má konkrétnu tvár.

Motiváciou v práci pre Božie kráľovstvo nesmú byť čísla – počty vytlačených a ná-
hodne rozdaných kníh, ale človek stvorený na Boží obraz, pred ktorým nemusíme tajiť 
svoju identitu ani cirkev, ku ktorej patríme.

Mikuláš Pavlík, predseda Česko-Slovenskej únie

biblický týždeň 2012 
Milí priatelia, sestry a bratia,
chceme vás touto cestou informovať a zároveň pozvať na 

XVII. ročník Biblického týždňa SZ.
Biblický týždeň sa bude konať v rekreačnom stredisku Jasná 

v Demänovskej doline (Nízke Tatry). 
Termín je 12. – 19. augusta. Hosťom a zároveň hlavným 

rečníkom bude náš brat ThDr. Jiří Moskala pôvodom z ČR, ktorý 
v súčasnosti pôsobí v USA ako profesor Starej zmluvy na Andrews university. 

Motto Biblického týždňa je „...a suché kosti ožijú“. Ako už názov naznačuje, témou 
bude štúdium a odhaľovanie posolstva tajuplnej knihy proroka Ezechiela. Podľa slov 
brata Moskalu nás Ezechielov Boh lásky, pravdy a spravodlivosti nielen poučí a napome-
nie, ale tiež nám dodá odvahu žiť. Povzbudí nás robiť správne rozhodnutia a ísť životom 
správnym smerom. Tak ako Pán Boh oživil suché kosti v Ezechielovom videní, tak chce 
aj nám dať hojný duchovný život a prosperitu. 

Ezechielove proroctvá nám viac otvoria oči, aby sme sa mohli správne vidieť, a na-
plnia náš život istotou, pokojom a radosťou. Zahrejú nás, aby sme ešte viac mohli zahrie-
vať Božou láskou ostatných. 

Čo prorok videl, čo počul a čo prežil? Dozviete sa to aj vy, ak sa rozhodnete stráviť 
s nami spoločné chvíle pri štúdiu, radostnom odpočinku, turistike a športe v krásnom 
prostredí strediska Jasná. 
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Prajeme vám všetkým Boží pokoj a tešíme sa na vás.
Vedenie SZ CASD a organizačný tím BT

Milí priatelia, sestry a bratia, podrobné informácie o Biblickom týždni a tiež pri-
hlášky dostanete do svojich zborov v sprievodnom liste v priebehu prvého marco-
vého týždňa 2012!

infOrmácia O skuPinOVej kOlPOrtáži mládeže 

Milé mladé priateľky, milí mladí priatelia!

Na základe mnohých kladných skúseností z minulých rokov sa obraciame na vás, 
milí mládežníci, študentky a študenti! Chceme vás opäť vyzvať na spoluprácu počas 
letných prázdnin prostredníctvom kolportáže. Ide pravdepodobne o jednu z mála letných 
aktivít v našej cirkvi, kde je zvestovanie evanjelia spojené aj s nejakým zárobkom. Nemu-
síme vám hovoriť, aké je to úžasné, keď sa vzácne poklady v písanej forme môžu prá-
ve vaším pričinením dostať k ľuďom, ktorí ich najviac potrebujú. V konečnom dôsledku 
môžu prispieť aj k záchrane mnohých pre nebeské kráľovstvo.

Naše vydavateľstvo v spolupráci s oddeleniami mládeže, osobnej služby a knižnej 
evanjelizácie SZ CASD pripravuje na obdobie od 15. do 22. júla v roku 2012 skupinovú 
kolportáž mládeže za prítomnosti niektorých skúsených knižných evanjelistov v Koši-
ciach a okolitých dedinkách. Veríme, že nám Pán požehná takou formou, o akej sa nám 
ani nesnívalo. Je to jedinečná príležitosť skúsiť na vlastnej koži to, čo by mohlo byť pre 
mnohých z vás budúcim povolaním. Zabezpečujeme odborné zaučenie, ako aj praktickú 
výpomoc pri práci. Vydavateľstvo vám poskytne rabat vo výške 45 % z predanej literatúry.

Tí, ktorí ste sa zúčastnili na niektorej mládežníckej skupinovej knižnej evanjelizácii 
v uplynulých rokoch, viete, že táto práca spojená s rekreáciou prináša nezabudnuteľné 
zážitky, ktoré sa nedajú ničím nahradiť. 

Ako sa prihlásiť? Vyplňte záväznú prihlášku a pošlite ju najneskôr do 31. marca 2012 
na e-mailovú adresu: marfoldi@gmail.com. Pre každý prípad uvádzam aj poštovú adresu: 
Daniel Márföldi, Vydavateľstvo Advent-Orion spol. s r. o., Šafárikova 9, 038 61 Vrútky. In-
formácie môžete získať aj na telefónnych číslach: 043/428 79 10, 0903 503 698 a 0905 
587 117. Po tom, čo dostaneme vaše prihlášky, vám včas pošleme potrebné informácie. 
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UPOZORNENIE: Kapacita je obmedzená na 12 chlapcov a 12 dievčat, ktorí vlast-
nia občiansky preukaz – po novom identifikačnú kartu. Rozhodujúce je poradie 
prihlásenia!

Tešíme sa na spoluprácu s vami 
Daniel Márföldi, Ján Muntág a František Kolesár 

Návratka na skupinovú kolportáž mládeže v Košiciach od 15. 7. 2012 do 22. 7. 2012

Meno: Priezvisko:

Presná adresa:

PSČ:

Dátum narodenia: Číslo mobilu:

E-mail:

POzVánka na dVadsiate VýrOčie  
                              knižnej eVanjelizácie

V sobotu 30. júna 2012 sa uskutoční slávnostná bohoslužba k dvadsiatemu výročiu 
novodobej knižnej evanjelizácie v Česko-Slovenskej únii CASD. Budeme spoločne chvá-
liť Pána Boha a ďakovať mu za požehnania a vedenie v uplynulých 20 rokoch. Chceme 
si zaspomínať na toto dvadsaťročné obdobie a pripomenúť si rôzne skúsenosti, situácie 
a udalosti, ktoré sme v knižnej evanjelizácii mohli prežiť.  

Srdečne pozývame všetkých, sestry a bratov, ktorí sa v minulých dvadsiatich ro-
koch akýmkoľvek spôsobom podieľali na službe v oblasti knižnej evanjelizácie, 
aby sa na tejto slávnostnej bohoslužbe zúčastnili. 

Nahlásiť sa môžete u vedúceho KE do 30. 4. 2012:
Daniel Márföldi, tel.: 043/4287910 mobily: 0905 587 117, 0903 503 698;  
email: marfoldi@gmail.com
Podľa počtu prihlásených budeme koordinovať a riešiť dopravu na miesto konania. 
Na obed bude pre všetkých účastníkov zabezpečené občerstvenie.
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Podrobnejšie informácie o programe a priebehu slávnostnej soboty budú včas ozná-
mené všetkým prihláseným.

Kedy a kde: 
V sobotu 30. júna v kinosále kultúrneho domu Jupiter club (http://www.jupiterclub.cz/

cs/pronajmy/kinosal) vo Velkém Meziříčí na Morave v Českej republike.
Jupiter club nájdete tu:
Jupiter club,  Náměstí 17, Velké Meziříčí
Mesto Velké Meziříčí leží na diaľnici D1 medzi Prahou a Brnom na 146 km. Jupiter 

club sídli priamo v centre mesta na spodnej strane námestia. 
GPS: 49°21‘15.591“N, 16°0‘44.975“E

deti, mládež a „dOsPeláci“,  
               Plánujte si dOVOlenku s nami!
 8. – 15. 7 Camporee Slovakia – Klub Pathfinder
 15. – 22. 7 Skupinová KE mládeže – odd. KE
 15.7 – 12. 8. Dotkni sa neba – odd. mládeže
 5. – 12. 8. Tábor zdravia – odd. zdravia
 12. – 19. 8 Kongres mládeže – odd. mládeže
 12. – 19. 8 Biblický týždeň            

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie:  e-mail: casd@casd.sk, 
tel: 02/4341 5502, fax: 02/4341 5503, www.casd.sk

 NET96 A NET98 VIDEOKAZETy
Obraciame sa s prosbou na majiteľov videokaziet 
NET96 a NET98.
Dostali sme podnet zo zboru Považská Bystrica, kde 
sa rozhodli darovať svoje už nevyužívané videokazety. Na inzerát sa ozvali viacerí záujem-
covia a všetky im dostupné kazety podarovali. Ak sa do tejto akcie chcete zapojiť a poda-
rovať svoje už nevyužívané videokazety, budeme vám veľmi vďační. Prosím, skontaktujte 
sa s nami a my zariadime doručenie záujemcom. Pokiaľ by ste ich chceli zaslať priamo vy, 
pošleme vám adresu záujemcu. 
Štúdio Nádej, Cablkova 3, 821 04 Bratislava, tel. 02 4363 3181  
studionadej@casd.sk  www.studionadej.sk

Bronislav Soós



Plán návštev zborov
Marec 3. 10. 17. 24. 31.
Pavlík, M. Čadca

Čík, P. Spišská N. Ves Levice

Miškej, e. Košice 1

Badinský, k. Košice 2 Levice Humenné B. Bystrica Fiľakovo

Popovič, o. Martin Bratislava 2 Pov. Bystrica Trnava S. Ďarmoty

Bielik, S. B. Bystrica 1 Rožňava VP L. Hrádok Čakanovce Bánovce n/B

kolesár, F. Žiar n. Hronom Krupina Ban. Štiavnica Bratislava Bratislava

Soós, B. Červenica Myjava Kežmarok

kábrt, t. Košice

3. 3. SŠ Stretnutie učiteľov SŠ stredné Slovensko Banská Bystrica 1

9. – 11. 3. OM SVaMI 1

10. – 17. 3. OM Modlitebný týždeň mládeže

12. 3. AO Správna rada Advent-Orion Považská Bystrica

12. 3. ADRA Správna rada Adra Považská Bystrica

12. 3. ŠN Správna rada Štúdio Nádej Považská Bystrica

16. – 18. 3. OD Školenie učiteľov DSŠ Račková dolina

17. 3. OM Ukončenie modlitebného týždňa mládeže Martin, Trenčín

18. 3. OK Okrskové stretnutie komunikátorov  
a webmasterov

Banská Bystrica

19. – 22. 3. KE Skupinová KE Pezinok, Senec

23. – 31. 3. OM/OS Evanjelizácia (Lee Venden) Bratislava

25. 3. SZ Výbor Slovenského združenia Topoľčany

dôležité akcie v marci

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


