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      Títo sa spoliehajú na vozy, tamtí na 
  kone, my si však pripomíname meno 

23.3.2020              Hospodina, nášho Boha.  (Žalm 20,8) 
 

Obežník pre zástupcov zborov a skupín Slovenského združenia CASD 
 

Milé sestry a bratia,  
 
pozdravujeme vás pozdravom Pána Ježiša Krista: „Pokoj vám!“. Ako jednotlivci, rodiny, zbory i celá 
cirkev sa v týchto dňoch nachádzame v situácii, akú sme ešte nezažili. 
 
Rozhodnutie Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ako určite 
viete, trvá dodnes tak, ako sme vás už informovali.   
 
V našich zboroch a skupinách sme sa rozhodli prerušiť spoločné sobotné bohoslužby, a to do 
odvolania (vrátane spoločných stretnutí mládeže, študijných skupín a iných verejných činností).  
 
Urobili sme tak v súlade s uvedeným opatrením štátu, i výzvou sestry Valérie Dufour, vedúcej 
Oddelenia zdravia pri Intereurópskej divízii Cirkvi adventistov siedmeho dňa, ktorá okrem iného 
definuje naše poslanie v spoločnosti takto: 
 
• Pomáhať pri obmedzovaní šírenia infekčných chorôb a vírusu COVID-19 dodržiavaním 
hygienických predpisov a zodpovedným prístupom ku všeobecným odporúčaniam. 
• Rešpektovať nariadenia miestnych orgánov a zabrániť šíreniu chorôb prostredníctvom našich 
aktivít. 
 
Vyzývame a prosíme vás, aby ste v rámci svojej pôsobnosti rešpektovali a postupovali podľa 
verejných vyhlášok a usmernení štátnej i príslušnej regionálnej správy. 
 
Milé sestry a bratia, prijaté opatrenia neznamenajú zastavenie činnosti cirkvi.  Kazatelia zborov 
zostávajú vo svojej službe naďalej. Sú pre svojich členov i spoluobčanov k dispozícii 7 dní v týždni 
a 24 hodín denne. Svoju službu vykonávajú podľa potreby a to buď formou osobnej pastorácie, 
alebo prostredníctvom telefónov či iných komunikačných prostriedkov, ako napr. e-mail, Skype, 
Facebook, Messenger, Hangouts či WhatsApp.  
 
Chceme vás v tejto (veríme že prechodnej) situácii povzbudiť k modlitbám a k štúdiu Božieho slova, 
hoci v užšom rodinnom kruhu. Okrem toho vás chceme upozorniť aj na možnosť využitia priameho 
prenosu kázaní na cirkevnej webovej stránke, kde nájdete aj dôležití videá a príhovory. 
 
Zároveň vás vyzývame, aby ste hľadali možnosti praktickej pomoci tým, ktorí ju vo vašom okolí 
potrebujú, alebo sú na ňu odkázaní. 
 
O všetkých ďalších opatreniach či postupoch vás budeme včas informovať na webovej stránke 
cirkvi, ako aj na jej Facebbokovom či Instagramovom profile. 
 

S prianím mnohých Božích požehnaní a Jeho ochrany  

František Kolesár, Daniel Márföldi a Samuel Ondrušek 
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