
ZLATO
„A  Becaleel spravil truhlu zo šittímového 

dreva, ktorá bola dva a  pol lakťa dlhá, jeden 
a pol lakťa široká a tiež jeden a pol lakťa vysoká. 
A  pokryl ju čistým zlatom zvnútra i  zvonku 
a spravil jej zlatý veniec dookola.“ 2Moj 37,1.2

Na stavbu chrámu a  jeho zariadenia bolo 
použitého veľa zlata. Niektoré časti boli celé 
zo zlata, iné boli aspoň pozlátené. Keď sa 
pozrieme, koľko zlata bolo použitého na stavbu 

prenosného chrámu, musíme skonštatovať, že asi na máloktorý chrám v minulosti sa ho minulo toľko. 
Zároveň nám to hovorí aj o tom, že keď Židia odchádzali z Egypta ako nemajetní otroci, na ich žiadosť 
im toho dali Egypťania pomerne dosť. Nejaký čas ho vlastnili, no keď boli vyzvaní, aby priniesli obeť 
na chrám, nazbieralo sa dostatočné množstvo na to, aby predstava o chráme, ktorú dostal Mojžiš od 
Boha, sa mohla zrealizovať.

Napriek tomu, že zlato ako materiál je veľmi stály kov voči poveternostným podmienkam 
a  chemickým vplyvom, nie je „stály“ voči ľudskému zlu. Dnes zo všetkého zlatého vybavenia 
izraelského chrámu neexistuje už ani jeden jediný kus v samotnom Izraeli ani u iných národov, ktoré 
si kedysi Izrael podmanili. Posledná biblická správa o truhle zmluvy je tá, že za dobývania Jeruzalema 
Babylončanmi ju Jeremiáš ukryl do niektorej z jaskýň v chrámovom kopci. Ostatné zariadenie bolo 
zničené alebo odvlečené Rimanmi o  niekoľko storočí neskôr. Všetka tá hodnota zo samotného 
chrámu, či už materiálna, historická alebo umelecká dnes neexistuje.

Zvykneme investovať do zlata alebo podobných cenností a  to je pre nás určitou istotou, 
zabezpečením v stále sa meniacom svete. Pred časom som hovoril s jednou známou, ktorá sa zaoberá 
predajom umelých diamantov, a hovorila mi o tom, ako veľa ľudí na Slovensku do nich investuje svoje 
úspory a v akých sumách! Zostal som udivený a s otázkou: Kde ľudia na to berú? Len sa zasmiala. 
V tejto súvislosti si uvedomujem, že ak Boh dovolil, aby Izraelci prišli o chrám i o jeho zlato, potom sa 
treba pýtať Boha, ktoré istoty sú istotami z jeho pohľadu. Všetky tie naše zlaté istoty sú v skutočnosti 
veľmi neisté, a preto, Bože, pomôž nám nespoliehať sa na falošné hodnoty.

Samuel Ondrušek, hospodár SZ CASD, vedúci oddelenia správcovstva, sociálnej služby a Tabity
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POďAkOvAniA

Slová predsedu SZ CASD
„A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno.“  Ján 17:22

Ježišove slová boli povedané na prahu novej éry. Po Ježišovom nanebovstupení nastala éra 
Ducha Svätého.

Na prahu Nového Roka sú pre nás Ježišove slová rovnako aktuálne ako boli vtedy pre učeníkov.
Ježiš nehovoril o  svetskej sláve, či o  ľudskom úspechu. Tak isto nehovoril o  konzume, či 

o uniformite. Ježiš upriamil svoje slová na nebeské hodnoty - na Božiu slávu, ktorú máme ako Božie 
deti, a na jednotu, ktorú ako Jeho ľud môžeme prežívať prostredníctvom Ducha Svätého.

Pre každé Božie dieťa - nič nemôže byť cennejšie ako žiť na slávu Božiu. A  nič nemôže byť 
dôležitejšie ako sa usilovať o jednodu s duchovnými súrodencami pod vedením Ducha Svätého.

Milí priatelia a súrodenci v Kristovi, prajem nám všetkým v Novom Roku plnosť Ducha Svätého, 
aby naše životy boli upriamené v prvom rade na večné hodnoty.

Nech sláva Božia prežiaruje každé naše slovo a každý náš čin. Nech je to Duch Svätý, ktorý spôsobí, 
aby sme boli „jedno“ v Bohu, ako je Ježiš „jedno“ so svojím Otcom.

František Kolesár, predseda SZ CASD,  
vedúci Kazateľského oddelenia a Oddelenia náboženskej slobody pri SZ CASD

Začnime znova
Úplne na začiatku, keď Pán Boh stvoril Adama a  Evu, stvoril ich na 

svoj obraz. Keďže je sám spoločenstvom troch osôb, vytvoril spoločenskú 
bytosť – človeka, muža a  ženu. Zo začiatku fungovalo všetko „veľmi 
dobre“, ako to charakterizuje biblický text v knihe Genezis. Božia vláda vo 
vesmíre bola postavená na dvoch pilieroch – na láske a slobode. Človek sa 
slobodne rozhodol počúvnuť toho, kto sa vzbúril a dostal sa do konfliktu 
so Stvoriteľom. Pre tento krok bol zatiahnutý do konfliktu so všemohúcim 
Bohom a konflikt sa stal súčasťou všetkých vzťahov na našej zemi. Pán Boh 

to však nenechal tak. Vymyslel plán záchrany a ponúka každému z nás cestu späť. Áno, je možné 
vynoriť sa aj z toho najhoršieho a vyťažiť z toho to najlepšie! 

Ako kresťania máme jednu prednosť. Poznáme pôvodcu manželstva a  rodiny i  Jeho pôvodný 
zámer. Pozvime Ho aj teraz, na prahu roku 2020. Pozvime Ho do svojich sŕdc, do svojich manželstiev, 
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do svojich rodín, do svojich zborov, do svojej cirkvi, do celej spoločnosti. Bez Neho sme v slepej uličke. 
Myslím si, že práve toto poznanie je kľúčom k náprave toho, čo sa pokazilo. Áno, práve toto pozvanie 
je príležitosťou začať znova. On čaká... Nevnucuje sa. Je na nás, ako Mu odpovieme, je na nás, či Mu 
dáme priestor.

Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD, vedúci Oddelenia služby rodinám  
a Oddelenia komunikácie pri SZ CASD

Milé dievčatá, milé ženy, 
ďakujeme vám za vaše obetavé ruky, za vaše starostlivé srdcia, za vašu lásku 

k rodine, za vašu pohostinnosť, za službu v cirkvi aj mimo nej, za vaše modlitby, za 
vašu vnímavosť a výnimočnosť, za ... je toho naozaj ešte veľa. Ďakujeme za vašu 
schopnosť skrášľovať tento svet a robiť ho lepším.

Prajeme vám, nech ste aj naďalej Bohom požehnané a nech ste požehnaním 
pre všetkých, s ktorými sa stretnete. Ďakujeme, že ste!

Za Oddelenie služby žien pri SZ CASD Gabriela Janušková

Poďakovanie za Pathfinder
Boh stvoril prírodu a  život. My pathfindri hľadáme a  nachádzame cesty 

prírodou aj životom. Sme vďační Bohu za všetky za všetky cesty, ktoré sme 
mohli v minulom roku nájsť. Už teraz sa tešíme na všetky dobrodružné cesty 
k Bohu, ktoré pre nás pripravil v roku 2020. Nech vás Boh sprevádza na všetkých 
vašich cestách. „Ježiš mu povedal: Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza 

k Otcovi, ak len nie skrze mňa...“ (Ján 14,6)
Za Oddelenie Pathfinder pri SZ CASD Jaroslav Bielik

Poďakovanie za zdravotných evanjelistov
Milé sestry a milí bratia, ďakujem Bohu za jeho vedenie a požehnanie v roku 

2019 a tiež za všetky stretnutia s vami pri rôznych príležitostiach. Želám vám 
všetkým v roku 2020 predovšetkým pevné spojenie s naším milujúcim Pánom, 
aby sa jeho láska a uzdravujúca milosť mohla naplno prejaviť v našich rodinách, 
zboroch i v službe svetu. 

„V ten deň budete prosiť v mojom mene a nehovorím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Veď sám 
Otec vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha.“ (Ježiš Kristus, Ján 16,26.27)

Jaromír Novota, vedúci Oddelenia zdravia pri SZ CASD
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Poďakovanie za knižných evanjelistov
Milé sestry a  bratia, ďakujeme za Vašu doterajšiu podporu a  modlitby. 

Napriek únave a slabosti je pre nás rok 2020 novou výzvou. Najúčinejším liekom 
do dnešnej uponáhľanej bezbožnej doby je kniha, pri ktorej sa čitateľ môže 
preniesť od dočasných vecí do skutočnej reality. 

„Blahoslavený, komu pomáha Boh Jakobov, kto sa spolieha na Pána, svojho Boha.“ (Žalm146,5)
Rastislav Špalek, vedúci Oddelenia knižnej evanjelizácie pri SZ CASD

Poďakovanie za mládežníkov
Milé sestry a bratia v Kristovi, dovoľe mi, aby som za oddelenie mládeže 

poďakoval v prvom rade Hospodinovi za jeho vedenie v rou 2019, taktiež bratovi 
Kolesárovi za jeho prínos pre mládež na Slovensku a ochotu slúžiť. Teším sa na 
nové výzvy v roku 2020 a všetkým prajem mocné vedenie Duchom Svätým!

Marek Majtán Černák, vedúci Oddelenia mládeže pri SZ CASD

Poďakovanie učiteľom a rodičom
Vyučovať deti je nádherná a zároveň aj zodpovedná a náročná úloha. Vážim 

si preto službu každého z vás pre to, že ste sa tejto úlohy ujali a budúcnosť detí 
a našej cirkvi vám nie je ľahostajná. Ďakujem vám aj Pánu Bohu za čas a  lásku, 
ktoré ste v  uplynulom roku obetavo venovali deťom. Verím, že náš Boh bol 
oslávený v každom okamihu, v ktorom ste sa Ním nechali použiť pre „naše“ deti. 

Prajem vám Božie vedenie a múdrosť aj v roku 2020.
Lýdia Grešová, vedúca Oddelenia detskej sobotnej školy pri SZ CASD

Poďakovanie za Sobotnú školu
Milí bratia a sestry
Ďakujem nášmu milostivému Pánu Bohu za jeho vedenie v roku 2019 

a za vzácny dar Biblie, prostredníctvom ktorého ho môžeme viac a viac 
poznávať. Ďakujem všetkým učiteľom sobotnej školy za ich dôslednú 
prípravu a lásku k štúdiu Biblie. Teším sa na ďalšiu spoluprácu.

„Predovšetkým buďte si vedomí toho, že ani jedno proroctvo v Písme nevzniklo na základe vlastného 
výkladu skutočnosti. Veď proroctvo nikdy nepovstalo z vôle človeka, ale ľudia poslaní Bohom hovorili 
z vnuknutia Ducha Svätého.“ (1Pt 1,20-21)

Pavel Moudrý, vedúci Oddelenia sobotnej školy pri SZ CASD
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Poďakovanie zo Štúdia Nádej
Za niekoľko dní opäť vkročíme do nového roka. Pre mňa 

osobne to mal byť posledný rok na poste riaditeľa. Už som 
sa tešil, že sa budem môcť v  dôchodku viacej venovať svojej 

rodine a plánoval som viac sa zapojiť aj do práce v zborovej rodine. Nová situácia pri hľadaní riaditeľa 
to však zmenila.

Keď sa pozerám späť na uplynulé dni, som vďačný za Božie priznanie a pomoc. Ďakujem mojim 
kolegom za ich ochotu, profesionalitu a výbornú atmosféru v tíme. Teší ma, že sme mohli dokončiť 
niekoľko nových projektov. Ďakujem aj vedeniu našej cirkvi za ich podporu. Moja vďačnosť patrí aj 
všetkým vám, ktorí nás finančne podporujete, ktorí sa za nás modlíte, ktorí nám posielate podnety 
a ochotne šírite „nádej“ prostredníctvom našich produktov.

S veľkou radosťou a očakávaním vzhliadam do nového roku 2020, pretože Boh nám 
dáva nové vízie. Modlím sa a verím, že v krátkej budúcnosti Boh povolá do Štúdia Nádej 
ľudí, ktorí ich s jeho pomocou aj naplnia. Veľmi sa teším na ten DEŇ, keď sa ukáže, aký 
úžitok toto spoločné dielo prinieslo.

Bronislav Soós, riaditeľ Štúdia Nádej

Poďakovanie z Vydavateľstva Advent-Orion
Naša vďaka patrí v  prvom rade Pánu Bohu za jeho požehnanie pri 

vydávaní a rozširovaní publikácií z nášho vydavateľstva.
Ďakujeme vám, ktorí sa modlíte za našu prácu, a knižným evanjelistom 

za ich obetavú službu.
Ďakujeme všetkým vám, ktorí naše knihy nielen čítate, ale ich aj 

rozširujete a prostredníctvom nich prinášate do životov ľudí vieru, nádej a pokoj.
Ján Muntág, riaditeľ Vydavateľstva Avent-Orion

Kolektív vydavateľstva Advent- Orion

Len v Bohu sa moja duša upokojí,  
lebo od neho je moja nádej. 
Žalmy 62,6

pf 2020
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OZnAmy

V Považskej Bystrici rokoval výbor SZ CASD
V  nedeľu 8. decembra 2019 sa v  Považskej Bystrici stretol na svojom treťom rokovaní výbor 

Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa (CASD) v budove miestnej modlitebne.
Predseda výboru Slovenského združenia (VSZ) František Kolesár prítomných členov výboru 

privítal a vyzval ich na premýšľanie nad textom Rim 8,14-17. Členovia VSZ CASD hovorili o prejavoch 
Božej milosti prostredníctvom Ducha Svätého vo svojich životoch a v životoch svojich zborov a zapojili 
sa do spoločnej modlitebnej chvíľky.

Predseda Česko-Slovenskej únie (ČSÚ) Mikuláš Pavlík informoval o tom, že  na vyššie zložky cirkvi 
postúpená formulácia na zmenu cirkevného poriadku vo veci sobášov adventistov s neadventistami 
bude kopírovať presný text odsúhlasený konferenciou delegátov Česko-Slovenskej únie CASD v roku 
2014. V ďalšom hovoril o tom, že výbor ČSÚ CASD potvrdil v pozícii riaditeľa Vydavateľstva Advent-
Orion Jána Muntága, v pozícii riaditeľa humanitárnej organizácie ADRA Stanislava Bielika a v pozícii 
riaditeľa Štúdia Nádej Bronislava Soósa. Čo sa týka Štúdia Nádej, Správna rada je v procese hľadania 
nového riaditeľa, ktorý nahradí do dôchodku odchádzajúceho Bronislava Soósa, ktorý túto funkciu 
bude zastávať iba do dovtedy, kým sa nenájde jeho nástupca.

Predseda SZ informoval o tom, že sa v konečnom dôsledku nepodarilo obsadiť pozíciu vedúceho 
Oddelenia diakonie pri SZ CASD. Výbor SZ poveril vedenie SZ CASD a Výbor kazateľského oddelenia pri 
SZ CASD, aby otvorili diskusiu vo veci tohto oddelenia, jeho náplne a výziev s cirkevnými zbormi na 
úrovni kazateľov, vedúcich zborov a vedúcich diakonie.

V súvislosti s prerokovávanou agendou výbor SZ schválil, že sa na európskom kongrese knižných 
evanjelistov v Tore Pellice v Taliansku od 14. do 17. mája v roku 2020 zúčastní 9 knižných evanjelistov 
na plný čas, riaditeľ Vydavateľstva Advent-Orion a tajomník SZ CASD.

Výbor SZ CASD potvrdil, že Týždeň duchovnej obnovy 2020 sa uskutoční od 26. 7. do 2. 8. 2020 
v hoteli Sorea Ľubovňa v Starej Ľubovni. Mimoriadna pozornosť bude venovaná zúčastneným deťom 
pod vedením Jána Šolca a  Jaroslava Bielika s  cieľom nadchnúť deti pre zapojenie sa do oddielov 
Pathfinder. Zúčastnení mládežníci budú mať organizovaný program s  jasnou štruktúrou stretnutia 
pod vedením Mareka Majtána Černáka. Bol sformovaný prípravný výbor, ktorý pripraví akciu tak, aby 
čo najlepšie splnila svoj účel. Členmi výboru sú: František Kolesár, Daniel Márföldi, Samuel Ondrušek, 
Marek Gurka, Daniel Komora, Oliver Popovič, Marek Majtán Černák, Jaroslav Bielik, Ján Šolc, Jozef 
Pist, Milenko Vučetić a Marek Kaba. Témou týždňa duchovnej obnovy bude Vedenie Duchom Svätým.

Výbor SZ CASD hovoril aj o  tom, ako čo najcitlivejšie uchopiť v  súvislostiach dnešnej náročnej 
doby problematiku sťahovania kazateľov z  jedného pôsobiska na druhé tak, aby to bola podľa 
možnosti čo najmenej  traumatizujúca udalosť pre všetky zúčastnené strany. Výbor konštatoval, že 
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v  predmetnej záležitosti je vždy čo zlepšovať a  podporil myšlienku, aby všetky zúčastnené strany 
venovali efektívnej a citlivej komunikácii naďalej primeranú pozornosť.

V ďalšom VSZ CASD prijal Plán akcií SZ CASD na rok 2020, ktorý je k dispozícii na internetových 
stránkach SZ a zároveň akceptoval aj dokument s názvom Plán tematických sobôt, týždňov a zbierok 
na rok 2020.

Čo sa týka personálnych rozhodnutí, výbor zobral na vedomie, že kazateľ Alexej Muráň nenastúpil 
do nástupnej praxe v  bratislavskom regióne od 1.10. 2019 tak, ako sa očakávalo. Dokončuje totiž 
svoje doktorandské štúdium v USA a  nastúpi až začiatkom roku 2020.

V  sekcii hospodárskych otázok výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa 
prerokoval a  schválil  Rozpočet SZ CASD na rok 2020. Výbor SZ hovoril aj o  rozpočte jednotlivých 
oddelení cirkvi na rok 2020, ktorý napokon tiež schválil. Výbor konštatoval, že doteraz schválené 
rekonštrukčné práce na budovách zborov či bytov sa postupne realizujú a dokončujú.

Napokon sa výbor SZ oboznámil so situáciou pri hľadaní nového miesta stretávania pre zborové 
spoločenstvo v  Košiciach na Tajovského ulici z  toho dôvodu, že existujúce priestory nespĺňajú 
požiadavky na činnosť všetkých oddelení a aktivít miestneho zboru a nepomohla by ani nákladná 
rekonštrukcia. Zámer – pokračovať v rokovaniach s majiteľmi nových potencionálnych priestorov na 
uvedený účel (ktorý bol podporený aj členským zhromaždením predmetného zboru) – výbor SZ CASD 
schválil a poveril vedenie SZ CASD v spolupráci s kazateľom a vedením košického zboru pretaviť ho do 
rokovaní, ktoré by mohli viesť k jeho pružnej finalizácii i realizácii.

V  závere predseda združenia František Kolesár poďakoval všetkým za konštruktívnu a  láskavú 
atmosféru pri rokovaní a poďakoval zboru v Považskej Bystrici za poskytnutie priestorov. Stretnutie 
bolo ukončené modlitbou.

Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD

Víkend pre ženy
Srdečne pozývame všetky ženy a  dievčatá na Víkend pre ženy, ktorý sa 

uskutoční v dňoch 17. 4. – 19. 4.2020 v Račkovej doline. Našimi hosťami budú 
nemocničný kaplán, cestovateľ a fotograf Vítězslav Vurst a vedúca oddelenia žien 
pri Inter-európskej divízii CASD Dagmar Dorn. Bližšie informácie budú zverejnené 
na stránke www.casd.sk. 

Organizačný výbor Oddelenia žien pri SZ CASD, Gabika, Ivanka, Lucka a Danka

Zo života kolportéra
Počas celej mojej misijnej služby v knižnej evanjelizácii som si uvedomovala, 

aké je veľmi dôležité veriť Pánovi, že sa postará. A On nikdy nesklamal, vždy sa 
našiel niekto, koho naše knihy oslovili  natoľko, že bol ochotný  nájsť im miesto vo 
svojej knižnici. Veľmi ma tešilo a napĺňalo, keď ľudia v našich knihách rozpoznali 
Boží dotyk a objavili ich tajomné posolstvo života. Naučila som sa, že to nie som 
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ja, kto riadi, vedie a predáva knihy, ale Niekto, kto má so zákazníkom väčší plán ako ja. Preto zverme 
s dôverou naše cesty Hospodinovi!

Oddelenie knižnej evanjelizácie pri SZ CASD

Projekt LIGHT Slovensko 2020
Milé sestry a milí bratia, ďakujem Bohu i všetkým, ktorí sa zapojili do realizácie 

nultého ročníka projektu LIGHT v Žiline. S prosbami o Božie vedenie a požehnanie 
pripravujeme pre všetkých záujemcov realizáciu 1. ročníka projektu LIGHT, ktorý 
by sa mal začať v druhej polovici roku 2020 v Žiline. O všetkých podrobnostiach vás budeme včas 
informovať. 

Jaromír Novota, vedúci Oddelenia zdravia pri SZ CASD

Pobyt Generácie 50+ 2020: „Sila vďačnosti“
2 Královská 5,15: „Hľa, teraz som poznal, že na celom svete nie je 

Boha ako v Izraeli. Tu, hľa, prosím, prijmi od svojho služobníka tieto dary 
vďačnosti.“

Srdečne vás pozývame na pobyt GENERÁCIE 50+ v termíne 11. – 17. 5. 2020, čas strávený 
v objatí nádhernej tatranskej prírody s bohatým programom pohybových aktivít vonku a workshopmi 

na rozvíjanie kreativity a  tvorivosti. Spoločne 
sa budeme každý večer zamýšľať nad Silou 
vďačnosti v  starom Izraeli, ale zároveň 
v  našich životoch s  historikom Karlom 
Chlebkom. Taktiež si čas spríjemníme nadšeným 
rozprávaním cestovateľov Marušky a  Mirka 
pod názvom „Z  Amsterdamu do Česka na 
bicykloch“. Spolu budeme tvoriť program 
na sobotu plnú chváľ a vďaky!

Cena pobytu na osobu je 240 eur. V cene je: Ubytovanie v luxusných 2-posteľových izbách 
s kompletným príslušenstvom, polpenzia, vstup do wellness 1 raz v cene pobytu, ostatné 50 % zľava, 
výlet do okolia. Prihlasujte sa na: generacia50@gmail.com alebo halesova.iveta@gmail.com, 
alebo telefonicky na: +420 602 793 564. Po odoslaní emailu vám zašleme formuláre a informácie. 
Prajeme vám Božie požehnanie a organizačný tím sa teší na všetkých účastníkov!

Iveta Halešová, členka unijného výboru Oddelenia služby rodinám

Pomôžme spoločne Prešovčanom...
Výbuch a následný požiar bytovky v Prešove má tragické následky 

a desiatkam rodín zobral strechu nad hlavou. ADRA vyjadruje úprimnú 
sústrasť tým, ktorí stratili svojich najbližších. 
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Humanitárna organizácia ADRA poskytuje na pomoc 
postihnutým rodinám oficiálny účet verejnej zbierky evidovanej MV 
SR pod č: 000-2019-035385. Svoj finančný dar zašlite na účet: SK48 
0200  0000  0049  7524  1312, VS: 035028 s  poznámkou „Prešov“. 
ADRA prostriedky zo zbierky použije na pomoc konkrétnym 
rodinám, ktoré to teraz naozaj naliehavo potrebujú.

Po tragédii nasledovala skutočná explózia dobročinnosti 
a  prejavov ľudskej obetavosti. Naši dobrovoľníci v  Prešove sa hneď od začiatku aktívne zapojili do 
pomoci a služby v spolupráci s miestnym Červeným krížom. Sme nadšení, ako ľudia dokážu prejaviť 
svoju spolupatričnosť. Dobrý človek ešte stále žije medzi nami... Ďakujeme za vašu ochotu pomáhať. 

ADRA tím

Utečenecký tábor v Ušivak? Horšie ako v mojich predstavách
V  priebehu novembra prebehla zbierka spacákov, 

prikrývok a  hygienických potrieb pre utečenecký tábor 
Ušivak v  Bosne. V  nedeľu v  noci 1. decembra 2019 sme 
sa s  transportérom nabitým do posledného miestečka 
vybrali na cestu. 1 000 km do Sarajeva, 5 hodín na hranici 
plus 5 hodín na colnici v Banja Luke. 

Do tábora Ušivak sme sa dostali pre zdržovanie na 
colnici až za tmy. Za ohradou s prísnym režimom ochrany 
sme sa zrazili s  realitou života utečencov v  táboroch. 
Namiesto avizovaných 300 mužov tam žije dnes 800 
ľudí v  plechových halách – bývalých skladoch, stanoch 
a  unimobunkách pre rodiny s  deťmi. Keď som vošiel do 
skladu, kde prespáva spoločne 250 ľudí, padla mi sánka. 
Vrava ako na tržnici, chlapi posedávajúci a  polihujúci na 
poschodových vojenských posteliach, tlačiaci sa k  sebe, 

aby sa aspoň trochu zohriali. Vonku husto snežilo a  zima liezla za nechty. Toto naozaj nemá nič 
spoločné s podmienkami, ktoré by zaistili aspoň elementárnu ľudskú dôstojnosť. Hanbil som sa za 
seba aj za nás Európanov.

Náš kolega Janusz z ADRA Bosna a Hercegovina, ktorý v tábore slúži, neskrýval nadšenie z toho, 
čo sme priviezli. 140 hrubých vojenských diek, 65 teplých prikrývok a diek, 72 spacákov, hygienické 
balíčky pre viac ako 100 ľudí (mydlo, šampón, zubná kefka, zubná pasta). Poďakovanie a  slová 
ocenenia patria vám, ktorí ste tieto veci darovali. Vďaka vám ďalšia skupina týchto ľudí už od zajtra 
bude mať vlastný spacák a teplú deku.

Jeden z utečencov nám ochotne pribehol na pomoc, a keď sme všetko vyložili, podelil sa o svoj 
príbeh. Pochádza spomedzi Kurdov, ktorí pre vojnu museli utiecť zo svojej domoviny. Trvalo mu rok, 
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kým s rodinou (žena a dvaja malí chlapci) doputovali až do Bosny. Na cestu minuli všetok svoj majetok. 
Teraz musia v tábore prečkať v unimobunke zimu a potom si budú hľadať svoj nový domov niekde 
v EÚ. Keď sa s nami lúčil, nezabudol poznamenať: „A poďakujte všetkým tým štedrým a ochotným 
ľuďom na Slovensku!“ Preto vám s radosťou odovzdávame toto úprimné poďakovanie. 

Keď sme sa s Maťom vracali domov, povedali sme si, že to bolo naozaj „husté“. Ostáva len otázka, 
či by sme nedokázali urobiť ešte viac...

Pokiaľ by ste chceli aj vy finančne prispieť na hygienické balíčky pre ľudí v tomto tábore, zašlite 
svoj dar na účet: SK48 0200 0000 0049 7524 1312, VS: 035026. Hodnota 1 balíčka, v ktorom je mydlo, 
zubná kefka, zubná pasta, šampón a krém je 5 eur.

Ďakujeme, priatelia, že pomáhate ľuďom a meníte ich životy! Veď práve preto tu je ADRA.. 
PS: Malá videoreportáž z tejto misie je na webe ADRA..

Stanislav Bielik, riaditeľ ADRA Slovensko

Ako rastie adventistická služba ľuďom so špeciálnymi potrebami
Služba ľuďom (a  ľudí) so špeciálnymi potrebami a  služba nepočujúcim 

v našej únii budú pokračovať aj v ďalšom kalendárnom roku. V tom uplynulom 
sme začali realizovať dva trojročné projekty zamerané na nepočujúcich a na ľudí 
s inými druhmi postihnutia alebo znevýhodnenia. Podarilo sa mnoho vecí, i keď 
sme zatiaľ stále na začiatku. Nepočujúci nájdu titulky pri mnohých programov 

HopeTV a  niektoré záznamy bohoslužieb alebo cirkevných akcií sú dostupné aj s  tlmočením do 
znakového jazyka. Šesť dobrovoľníkov rôzneho veku z našej cirkvi navštevuje pravidelne akreditované 
kurzy znakového jazyka, aby mohli s nepočujúcimi dobre komunikovať a prípadne im aj tlmočiť pri 
bohoslužbách alebo iných cirkevných aktivitách. Naši nepočujúci bratia a sestry sú tiež misijne aktívni 
osobne a napríklad aj na sociálnych sieťach.

Podarilo sa tiež pripraviť novú audio knihu z ponuky titulov Vydavateľstva Advent-Orion, určenú 
najmä (ale nielen) pre nevidomých čitateľov. Pre účastníkov so závažným pohybovým obmedzením 
(na vozíčku) pripravujeme overenú sieť našich modlitební, v  ktorých môžu navštíviť bohoslužby 
a iné cirkevné stretnutia zaručene bezbariérovo. Vďaka projektom sme mohli podporiť účasť jedného 
takéhoto mládežníka na kongrese mládeže v  Českom združení a  účasť skupiny nepočujúcich na 
Biblickom týždni, ktorý bol pre nich tlmočený.

Zoznámiť sa s touto službou, stretnúť sa priamo s ľuďmi so špeciálnymi potrebami a dozvedieť sa 
o možnostiach zapojenia do služby mali možnosť členovia niekoľkých zborov v Českom a Moravsko-
sliezskom združení našej cirkvi. Ich odozva na špeciálne pripravené sobotné bohoslužby vrátane 
atraktívneho odpoludňajšieho programu bola veľmi pozitívna, preto veríme, že tieto stretnutia boli 
zmysluplné a rozhodne nie posledné.

Adventistická služba ľuďom so špeciálnymi potrebami však zatiaľ stále hľadá cesty do zborov 
Slovenského združenia. Veľmi preto uvítame každého záujemcu, ktorý by sa chcel do tejto služby 
zapojiť a  spolupracovať s  nami. Zborom, ktoré by mali o  zoznámenie sa s  touto službou záujem, 
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ponúkame možnosť naplánovania a realizácie špeciálnej bohoslužby a, samozrejme, aj poradenstva 
a podpory v akejkoľvek činnosti, ktorá bude zameraná na oslovenie ľudí so špeciálnymi potrebami, ich 
podporu, ako aj na ich aktívne zapojenie sa do života zborového spoločenstva. Kontakty a základné 
informácie nájdete napríklad na webových stránkach bezbarier.casd.cz.

Josef Slowík, koordinátor Adventistickej služby ľuďom so špeciálnymi potrebami v ČS únii

vydAvATeľsTvO AdvenT-OriOn POnúkA

Milí bratia a sestry,
v prvom štvrťroku 2020 budeme spolu študovať knihu proroka Daniela.

Vo vydavateľstve Advent – Orion máme k dispozícii výklad knihy 
Daniel – Túžba zeme, od známeho autora J. Doukhana. Môžete si ju 
objednať cez svojich zborových traktátnikov za 

akciovú cenu 2€.

Autor: Jacques Doukhan 
290 strán, 13,8 x 21,5 cm, viazaná

JACQUES DOUKHAN získal doktorát v  odbore hebrejskej literatúry na univerzite v  Štrasburgu 
a  doktorát z  teológie na Andrewsovej univerzite v  USA,na ktorej pôsobí v  súčasnosti ako profesor 
hebrejčiny a Starého zákona

KNIHA PROROKA DANIELA vždy vzbudzovala nielen nadšenie, ale aj kritiku každého druhu. 
Jej tajuplný slovník a  úžasné proroctvá podnietili zvedavosť nejedného čitateľa. Táto kniha budila 
úžas filozofov i  vedcov, židov i  kresťanov, ba aj moslimov. Inšpirovala celý rad umelcov a  stala 
sa predmetom oslavných piesní aj hlbokých úvah. Videnie hebrejského otroka, ktorý sa ocitol 
v babylonskom zajatí, je univerzálne. Zahŕňa krásnu poéziu i hlbokú múdrosť, duchovnú meditáciu 
i prenikavé psychologické postrehy, zaujímavú históriu niekdajšieho sveta, ale tiež presné proroctvá, 
v ktorých spoznávame aj našu búrlivú dobu, poznamenanú Osvienčimom aj pádom marxizmu… To 
všetko Jacques Doukhan približuje čitateľovi vo svojom komentári ku knihe Daniel. Vo svetle nových 
objavov rukopisov biblických kníh pri Mŕtvom mori a  na základe histórie starovekého Stredného 
východu autor systematicky skúma text a odhaľuje jeho skryté zákutia. Odovzdáva nám posolstvo 
netradičné, a  predsa blízke – posolstvo nádeje, ktoré viac než kedykoľvek predtým napĺňa zúfalú 
túžbu našej zbedačenej zeme a odpovedá na problémy budúcnosti.

 Prorok 
    Daniel

1 2020

štú
d
iu

m
 B

ib
lie



cena 6,50 ¤

Plán návštev zborov

Dôležité akcie v januári 2020

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.

január 4. 11. 18. 25.
Pavlík M.        
Čík P.        
Škrla M.        
Kolesár F. D BA-Petržalka Nitra 1 Račkova dolina
Márföldi D. D Nové Zámky Martin Poprad
Ondrušek S. Banská Štiavnica Brezno Čadca Račkova dolina
Bielik S. Kežmarok Revúca R R
Soós B. Bratislava 2 Liptovský Hrádok BA1 – prenos Považská Bystrica
Majtán M. Bratislava 1 Banská Bystrica 2 Košice 2 Račkova dolina
Šolc J.       Račkova dolina
Špalek R.        
Novota J.   Topoľčany  

5. – 8. Školenie – misiológia Sázava
8. – 18. Desať dní modlitieb za vyliatie Ducha Svätého
11. Stretnutie Oddelenia Zdravia  – ZÁPAD Topoľčany
20. – 23. Celoslovenské študijné kazateľské stretnutie Račkova Dolina
24. – 26. Snem Pathfinder Račkova Dolina
31. 1. – 1. 2. Školenie vedúcich mládeže Žilina
1. Stretnutie Oddelenia Zdravia  – VÝCHOD Prešov

S DÔVEROU NA TEBA ČAKÁME
ZAMYSLENIA NA KAŽDÝ DEŇ 2020

Autor: kolektív autorov
11,5 x 18,5 cm, 374 strán, brož.

Dôvera nie je samozrejmosť. Ak si nedáme pozor, môže zvädnúť rovnako 
ako kvetina bez vody. Ak túžite po tom, aby vaša dôvera “rozkvitla”, potom 
verím, že vás zaujme 366 zamyslení v tejto knihe.

ISBN 978–80–8071–222–8

9 7 8 8 0 8 0 7 1 2 2 2 8 Zamyslenia na každý deň

ko
le

kt
ív

 a
u

to
ro

v
s 

d
ô

v
e

r
o

u
 n

a
 T

e
b

a
 č

a
k

á
m

e

s dôverou  
na Teba 

čakáme

kolektív autorovDôveruj celým 
srdcom Hospodinovi 
a nespoliehaj sa na 
svoj rozum. 

Príslovia 3,5

Dôvera je ako veľmi 
jemná kvetinka – 
dlho jej trvá, než 
rozkvitne, a ľahko sa 
zašliapne. 

Manfred de vries

Dôvera v Boha  
nie je samozrejmosť. 
ak si nedáme pozor, 
môže zvädnúť 
rovnako ako kvetina 
bez vody. ak túžite 
po tom, aby vaša 
dôvera „rozkvitla“, 
potom verím,  
že vás zaujme  
366 zamyslení 
v tejto knihe. 
každodenné ranné 
zamyslenia spojené 
s modlitbou posilnia 
našu odvahu znovu 
odovzdať svoj život 
do rúk Stvoriteľa 
s dôverou, že nám 
aj dnes dá práve to, 
čo potrebujeme.


