
V roku 2020 s Duchom sVätým

„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 jeho nanebovstúpení nastala éra Ducha 
Svätého.

Na prahu nového roka sú pre nás Ježišove 
slová rovnako aktuálne, ako boli vtedy pre uče-
níkov.

Ježiš nehovoril o svetskej sláve či o ľudskom 
úspechu. Nehovoril ani o konzume či uniformite. Svoje slová upriamil 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 nemôže byť nič cennejšie, ako žiť na slávu Božiu. A nič nemôže byť dôleži-
tejšie, ako sa usilovať o jednotu 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 prežaruje každé naše slovo a každý náš čin. Nech je to Duch Svätý, kto spôsobí, 
aby sme boli „jedno“ v Bohu, ako je Ježiš „jedno“ so svojím Otcom.

František Kolesár, predseda SZ CASD

oznamy

Modlitebný týždeň kresťanského domova 
Po roku je tu opäť Národný týždeň manželstva (NTM) alebo, ak chcete, a to od 

8. do 15. februára 2020, Týždeň kresťanského domova. Je to skvelá príležitosť na 
rekapituláciu našich partnerských a rodinných vzťahov.

Organizačný tím českého NTM navrhol, aby sme sa tento rok zaoberali té-
mou „manželstvo v sieti“. Netušíte, „čo tým chcel básnik povedať“? Potom vás sr-
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dečne pozývam, aby ste sa zamysleli nad 
prednáškami, ktoré pre vás na danú tému 
pripravila skupina kresťanských teológov 
a psychológov.

Rád by som im za ich službu poďako-
val a vám čitateľom poprial, aby ich úvahy 
obohatili váš vzájomný manželský a rodinný 
dialóg. Zároveň by som vás chcel povzbudiť, 
aby ste sa o tieto prednášky podelili so svo-
jimi priateľmi, a to nielen zo zborov (CASD), 
ale aj mimo nich. NTM je jedinečnou príležitosťou na to, aby sme laickú i odbornú verejnosť motivo-
vali k väčšiemu záujmu o inštitúciu manželstva, ktorá v poslednom čase prechádza citeľnou krízou.

Majster Ján Hus vo svojom kázaní o zázračnom rybolove (Luk 5‚1–11), ktoré predchádzalo po-
volaniu Ježišových učeníkov, napísal: Kazateľ má poznať Pána Boha dostatočne hlboko, lebo Kristus 
Petrovi hovorí: „Zatiahni na hlbinu.“ Keď to tak bude kazateľ robiť, sieť Božieho slova vyvlečie mnohých 
z mora tohto sveta, to znamená z pýchy, smilstva a iných hriechov… Držme sa Kristovej siete, aby sme 
nezostali v sieti diabla. Perme sieť lásky, aby sme zistili, čo sme v milovaní Boha a blížneho v minulosti 
zanedbali. Umyme to slzami a svätým pokáním. Amen.

Prednášky si môžete vyzdvihnúť u svojich zborových traktátnikov alebo si stiahnuť ich elektro-
nickú verziu na tomto odkaze: 

http://www.casd.sk/wp-content/uploads/2020/01/Predn%C3%A1%C5%A1ky-MT-KD-2020.
pdf

Radomír Jonczy, vedúci oddelenia adventistickej služby rodinám (ASR) Česko-Slovenskej únie CASD  
a Daniel Márföldi, vedúci oddelenia ASR pri SZ CASD

„KUDYKAM 2020“
Pokiaľ ste v minulosti prešli peklom rozvodu a dodnes ste neboli schopní sa 

s tým vyrovnať, pripravili jme pre vás ďalší, v poradí už štvrtý ročník aktivity s ná-
zvom „KUDYKAM PO ROZVODU?“.

Keď chcete začať znova, inak a lepšie, máte jedinečnú šancu. Prednášky PhDR. 
Mgr. Jeronýma Klimeša, Ph.D., popredného českého odborníka v oblasti psycho-
lógie rodiny, vás určite inšpirujú svojou fundovanosťou, praktickosťou, vtipom 

a biblickým presahom. Budete do nich môcť vstupovať svojimi otázkami, námietkami i vlastnými 
postrehmi a skúsenosti. Vo voľných chvíľach potom bude príležitosť na osobné konzultácie.

Pre naše stretnutie sme tento rok zvolili hranicu Moravy a Slovenska. Stretneme sa v Strážo-
viciach, neďaleko Kyjova v novom kongresovom hoteli „Selský dvůr“ Dalibora Cichého. Víkendový 
program sa začne v piatok 7. februára o 20.00 večerou a vyvrcholí nedeľným obedom. Dotovaná cena 
za víkend je 1100,- Kč. Z metodických dôvodov sa na akcii nebude môcť zúčastniť viac ako 20 ľudí. 
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Preto neváhajte a hláste sa! Uzávierka prihlášok je v piatok 31. januára 2020. Prihlasovací formulár: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_lzs-fLHgzjwt4SzivhUPUuGsG-V8CH0rMyq-

gX9z4tORPgA/viewform
Radomír Jonczy, vedúci oddelenia adventistickej služby rodinám (ASR) Česko-Slovenskej únie CASD 

 a Daniel Márföldi, vedúci oddelenia ASR pri SZ CASD

Detská bohoslužba
Pozývame všetky deti a DSŠ západného Slovenska na Detskú bohoslužbu „Božia 

výzbroj“. Uskutoční sa 14. marca 2020 v Považskej Bystrici. Predpokladaný začiatok je 
o 9,30, predpokladaný koniec o 17.00. Tešíme sa na vaše príspevky na spoločnú oslavu 
Pána Boha. Viac informácií dostanú učitelia DSŠ už čoskoro.

Lýdia Grešová, vedúca oddelenia DSŠ pri ČSÚ CASD a 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 kap-
lán, cestovateľ a fotograf Vítězslav Vurst a vedúca oddelenia žien pri Inter-európskej di-
vízii 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
Ak sa niektorí z vás pýtajú, ako sa dá predávať bez slov, stačí keď to všetko necháte na Boha. Tak 

ako naposledy, keď som išla na daňový úrad a pani úradníčka obtelefonovala všetky 
pracovníčky z poschodia a vychvaľovala naše knihy. Ona predávala a ja som len odbie-
hala do auta po ďalšie a ďalšie knihy. Táto pani mi „spravila tržbu“ za celý deň a ako 

bonus pri písaní dokladu povedala: „Nevypisujte ho, načo, však ste na daňovom.“
Oddelenie knižnej evanjelizácie pri SZ CASD

Pobyt Generácie 50+ 2020: „Sila vďačnosti“
2. kráľovská 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 zamýš-
ľať na Silou vďačnosti v starom Izraeli, ale zároveň i v našich životoch s historikom Karlom 
Chlebkom. Taktiež si čas spríjemníme nadšeným rozprávaním cestovateľov Marušky a Mirka s ná-
zvom „Z Amsterdamu do Česka na bicykloch“. Spoločne budeme tvoriť program na sobotu 
plnú chváľ a vďaky!
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Cena pobytu je 240 eur za osobu. V cene 
je zahrnuté: Ubytovanie v luxusných 2-poste-
ľových izbách s kompletným príslušenstvom, 
polpenzia, vstup do wellness – 1 krát v cene 
pobytu, ostatné s 50 % zľavou, výlet do okolia. 
Prihlasujte sa na: generacia50@gmail.com 
alebo halesova.iveta@gmail.com, či 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 únijného výboru Oddelenia služby rodinám

First minute 2020

Cestovky sa predbiehajú v tom, aby vám zaistili program na leto. Super lokalita, super cena, su-
per termín, All inclusive... 

Ak však chcete prežiť niečo, na čo sa určite nezabúda, nepotrebujete, aby vás iní obskakovali. 
Práve naopak, potrebujete urobiť niečo nezabudnuteľné pre človeka, ktorý to skutočne potrebuje! 
A tu prichádza ADRA s ponukou: nepredstaviteľný program, neporovnateľná cena a reálny zážitok, 
ktorý vám zmení život.

HUMANITÁRNY TÁBOR ADRA 2020
Zarezervujte si už teraz pobyt cez formulár: https://forms.gle/E2JLCbGNXKJGmbxT8
Po rokoch obnovujeme aktivitu letných pracovných táborov ADRA pre mládež a dobrovoľníkov. 

Nebude to ľahké, pretože sa dotkneme utrpenia ľudí, na ktoré nepoznáme vysvetlenie ani reálne 
riešenie. Môžeme len na chvíľu prekonať sami seba a niekoľko dní pomáhať, ako sa dá... Tábor pri-
pravujeme ako medzinárodný, lebo záujem prejavili aj ADRA dobrovoľníci – mladí ľudia z Holandska, 
Talianska a Fínska. 
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Vraciame sa do Domova sociálnych služieb v Pohorelskej Maši, kde už v minulosti ADRA pomáha-
la, a na túto službu tam dodnes radi spomínajú. V tomto domove je 120 klientok s telesným a men-
tálnym postihnutím rôzneho stupňa – od samostatných až po ležiace pacientky odkázané na stálu 
pomoc. Naša služba bude zameraná na službu klientom, ale aj na praktické aktivity pri rekonštrukcii 
objektov domova a parku.

Záväzné prihlášky: najneskôr do 20. 2. 2020. 

INFORMÁCIE:  
KEDY: 9. – 30. augusta 2020
KDE: Pohorelská Maša – Domov sociálnej starostlivosti  
KTO: Vek min 18 rokov, zapojenie min. 2 týždne. Počet účastníkov je limitovaný na 30 dobrovoľníkov.  
PODMIENKY: Ubytovanie – telocvičňa a stany, vlastné spacáky, zaistíme molitanové matrace, zabez-
pečená je strava a pracovné pomôcky 
NÁKLADY: Účastnícky poplatok: 30 €, ostatné náklady ADRA a SZ CASD  
Prípadné otázky adresujte na: stanislav.bielik@adra.sk

MISIA AFRIKA 2020
Koncom januára sa začí-

na naša malá humanitárna 
misia v Afrike s veľkými cieľ-
mi a výzvami.

V adventistickej nemoc-
nici Itibo v Keni budeme re-
alizovať inštaláciu záložných 
zdrojov elektickej energie, 
aby už žiaden pacient ne-
zomrel v prípade, že vypad-
ne dodávka elektriny. 

Navštívime sirotinec 
v Busii, kde ste už v minulosti cez ADRA Slovensko prispeli svojimi darmi.

Absolvujeme stretnutia s ADRA Uganda a ADRA Rwanda a spoločne budeme pripravíme projekt 
našej dlhodobej humanitárnej misie v Afrike. Budeme plánovať, ako konkrétne pomôcť (nemocnice, 
zdroje vody, sirotince...).

Našu cestu budete môcť sledovať aj na facebooku. Ďakujeme za vašu podporu aj modlitby.
Stanislav Bielik, riaditeľ ADRA Slovensko
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Life TV začala vysielať dokumentárny seriál Hľadanie 2
S veľkou radosťou a vďačnosťou Pánu Bohu vám chcem 

oznámiť, že kresťanská Life TV začala vysielať dokumentárny 
seriál Hľadanie 2. V histórii masmédií na Slovensku je to prvý-
krát, čo bude celoplošne vysielaná prítomná pravda s našimi 

adventistickými dôrazmi.
Life TV je naddenominačná kresťanská televízia, ktorá vysiela svoje programy prostredníctvom 

káblových spoločností. Okrem lokálnych káblových spoločností v 22 mestách Slovenska vysiela aj cez 
veľké celoplošné káblové spoločnosti Swan, Slovanet, Magio a Antik Telecom. Svojím vysielaním za-
sahuje skoro 600 000 domácností na Slovensku.

S touto televíziou spolupracujeme od roku 2016 a doteraz si od nás zakúpili licencie na vysielanie 
127 programov. Okrem programov pre deti sú to prevzaté dokumentárne seriály, ale aj epizódy z náš-
ho vlastného seriálu Príbehy písané životom. Minulý rok od nás kúpili licenciu na hraný film Povedz 
to svetu (Millerovo hnutie, založenie Cirkvi adventistov siedmeho dňa, životný príbeh E. Whiteovej). 
Licenciu na Hľadanie 2 sme podpísali v decembri minulého roka na 5 rokov. Programové oddelenie sa 
rozhodlo vysielať celý seriál vrátane dielov s  adventistickými dôrazmi.

Tento Boží zázrak – otvorenie dverí plnému evanjeliu vnímam ako veľkú príležitosť, aby sa ďalší 
kresťania zoznámili s pravdou o sobote, o krste, o tom, čo sa deje po smrti, a o blízkom príchode Ježi-
ša Krista. Jednotlivé diely seriálu veľmi dynamicky podávajú jasné biblické pravdy a porovnávajú ich 
s ľudskými náukami a špekuláciami. Pritom však toto porovnanie nie je konfrontačné a nátlakové. 
Okrem základných 14 dielov, ktoré budú postupne odvysielané na Life TV, je na konci každého z nich 
zaradená informácia, že o danej téme sa záujemcovia môžu dozvedieť viac v nadväzujúcom seriáli 
K podstate. Ten obsahuje 29 dielov voľne dostupných na www.studionadej.sk/hladanie2-kpodstate.

Prosím, modlite sa za všetkých, ktorí budú sledovať toto vysielanie, aby počuli Božie pozvanie. 
Prosím tiež, upozornite svojich kolegov, známych a blízkych na možnosť sledovania tohto vysielania. 
Podrobné informácie, kde a v akom čase môžete vysielanie sledovať, nájdete na https://www.lifetv.
sk/kde-nas-naladite/ a https://www.lifetv.sk/program/.

Bronislav Soós, riaditeľ Štúdia Nádej

Ako nepočujúci študujú Božie slovo
Už niekoľkokrát sme v rubrike venovanej Adventistickej službe ľuďom 

so špeciálnymi potrebami informovali o aktivitách zamarených na nepo-
čujúcich. Je veľmi zložité túto skupinu ľudí osloviť (najmä tých, ktorí ne-
počujú od narodenia), pretože väčšina z nich nepoužíva bežnú hovorovú 
a písanú reč. Ich materinským jazykom je znakový jazyk, takže prednášky, 

kázania a bežne dostupné formy misie sú pre nich nezrozumiteľné. Ani Bibliu si nemôžu prečítať tak, 
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ako všetci ostatní, pretože dlhšie a zložitejšie písané texty sú pre nich v podstate veľmi náročnými 
cudzojazyčnými dokumentmi.

Ako teda sprostredkovať Božie slovo tejto skupine ľudí, z ktorej celosvetovo iba 2 % patrí me-
dzi kresťanov? Pokúšame sa aj v našej únii v súčasnosti pripravovať materiály, ktoré budú pre nich 
ľahšie dostupné a lepšie zrozumiteľné. Ide napríklad o videá s titulkami (uspôsobenými práve pre 
nepočujúcich divákov) alebo s tlmočením do znakového jazyka, časti biblickej zvesti v špeciálnych 
formátoch (napr. v obrázkovej alebo komiksovej forme) a pod. Snažíme sa však tiež sprostredkovať 
zvesť evanjelia nepočujúcim záujemcom osobne, pri spolčenom štúdiu Biblie, kde je zaistené tlmo-
čenie do znakového jazyka pre nepočujúcich alebo prepis hovorenej reči pre ostatných nepočujúcich, 
alebo nedoslýchavých účastníkov. Jedna taká študijná skupina sa pravidelne stretáva pri zbore Praha 
– Strašnice, do ktorého patrí aj niekoľko nepočujúcich členov. Tí pozývajú ďalších priateľov z okruhu 
nepočujúcej komunity – a prichádzajú aj niektorí starší nedoslýchaví ľudia alebo záujemcovia o mi-
sijnú prácu medzí nepočujúcimi. Všetci sa zhodnú v tom, že je to pre nich duchovným obohatením, 
spestrením prístupu k biblickej zvesti a tiež cestou ku vzájomnému porozumeniu a zbližovaniu medzí 
ľuďmi počujúcimi a nepočujúcimi, kde inak môže dochádzať k zbytočným nedorozumeniam.

Ak teda máte vo svojom okolí skupinu nepočujúcich ľudí, skúste popremýšľať o možnosti ponúk-
nuť im podobné stretávanie. Ak zaistíte potrebné uľahčenie komunikácie (teda tlmočníka znakového 
jazyka, príp. aj prepisovateľa hovorenej reči), je pravdepodobné, že vašu ponuku neodmietnu. Aspoň 
niektorí nepočujúci ľudia totiž takúto ústretovosť počujúceho okolia dokážu veľmi oceniť a vítajú prí-
ležitosti na rozšírenie svojich obzorov. Nie je to ľahká cesta, ale určite sa vyplatí ju vyskúšať.

V prípade, že by ste potrebovali nejakú radu, konzultáciu alebo aj pomoc, kontakty a základné 
informácie nájdete napríklad na webových stránkach bezbarier.casd.cz.

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



Plán návštev zborov

dôležité akcie vo februári 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.

1. Stretnutie Oddelenia Zdravia – VÝCHOD Prešov

7. – 9. Kudykam po rozvodu Strážovice

8. – 15. Modlitebný týždeň Oddelenia služby rodinám (KD)

9. Výbor ČSÚ CASD Brno

15. Cezhraničná bohoslužba – SZ CASD + Dunajské združenie 
Maďarsko Fiľakovo

15. Mládežnícka bohoslužba Trenčín

február 1. 8. 15. 22. 29.

Pavlík M. Nitra 1     

Čík P.      

Škrla M.      

kolesár F. Čadca Prievidza Fiľakovo Gerlachov R 

Márföldi d. Bánovce nad 
Bebr.

Banská 
Bystrica 2 Fiľakovo Poproč BA-Dúbravka

ondrušek S. Gerlachov Levice Fiľakovo Martin Michalovce

Bielik S. R Vaďovce Rakúsy Trnava Lučenec

Soós B. BA-Dúbravka Košice 2 Zvolen Trenčín Krupina

Majtán M. Žilina Topoľčany Trenčín Podbanské INRI 
Svatobořice

Šolc J.      

Špalek r.      

novota J. Prešov Michalovce  BA-Petržalka  


