
PAMÄTAJME NA SLABŠÍCH
Dodal (Ézav): „Vydajme sa na  cestu a  poďme spolu, budem ťa 

sprevádzať.“ Jákob však odpovedal: „Môj pán vie, že mám útle deti 
a  mám na  starosti aj pridájajúce ovce a  kravy. Keby som ich hnal 
čo len jeden deň, zahynuli by všetky stáda. Nech len môj pán ide 
pred svojím služobníctvom. Ja pôjdem pomaly, nakoľko bude stačiť 
v chôdzi stádo predo mnou a ako postačia sily deťom, kým nedôj-
dem k svojmu pánovi do Seíru.“ (Gen 33,12-14)

Ezav ponúka veľkej rodine Jákobovej smerujúcej domov vojenskú 
ochranu a rýchly postup. Jákob jeho pomoc zdvorilo odmieta. Koľko lásky, súcitu a nežnosti sa skrýva 
v slovách Jákobových! Záleží mu na deťoch i na mláďatách zo stáda. Berie ohľad na slabších, menších, 
handicapovaných, znevýhodnených... 

Takéto by mali byť naše rodiny, spoločnosť a o to viac cirkev ako nevesta Kristova! Nezabúdať 
na  tých, ktorí sú na  okraji. Súcitiť s  tými, ktorí trpia. Podať pomocnú ruku tým, ktorí sú odkázaní 
na druhých...

Teraz, keď prechádzame ťažkým obdobím pandémie vyvolanej koronavírusom, je táto výzva mi-
moriadne aktuálna. „Chrániť tých, ktorí sú najviac ohrození!“, je heslom dnešných dní.

Drahí priatelia! Ako fungujeme v tejto nezvyčajnej dobe v našich rodinách, spoločnosti, cirkvi či 
v našich zborových spoločenstvách? Ako pamätáme na tých najslabších? Slúžime tým najzraniteľnej-
ším? Ochraňujeme ich a myslíme na nich tak, ako to robil Jákob? Ako nežne a láskavo sa skláňame 
k našim detičkám? Ako pristupujeme k tým, ktorým pokryli ich hlavy šediny, ktorých opúšťajú sily, 
slabnú a možno pomaly odchádzajú? Ako pristupujeme k trpiacim či handicapovaným? Vidíme, po-
čujeme a cítime ich potreby? 

Spoločnosť ide dopredu tak rýchlo, ako rýchlo idú tí najpomalší. Nespomalili sme ako celok? Mys-
lím na Ježiša Krista a jeho učeníkov. Neboli uzdravení či nasýtení všetci, neodstránilo sa celé systé-
mové zlo, ale tam kde sa Ježiš a jeho učeníci objavili, zmierňovali bolesti ľudstva. To je aj naša úloha 
drahí priatelia i dnes. Byť súcitní tam kde sme, byť očami, ušami, rukami nohami pre tých, ktorí to 
potrebujú a prijať múdrosť od Boha, aby sme videli, počuli a cítili potreby tých, ktorých nám Duch 
Svätý privádza do cesty. 

Sám Ježiš Kristus hovorí: „Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku 
jeden k druhému.“ (Ján 13,35) Naplňujeme toto Ježišovo kritérium? Podľa čoho nás kresťanov ľudia 
poznajú? Iba podľa toho čo hovoríme, alebo aj podľa toho čo robíme a ako žijeme? Sme zameraní iba 
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sami na seba a na svoje vlastné spasenie, alebo je náš život životom služby, kde sa nezabúda na tých 
najslabších?

Možno sa sťažujeme, že ľudia nechcú počúvať to, čo hovoríme. Nezaujíma ich naše evanjelium 
či trojanjelské posolstvo. Nemôže to byť tým, že to čo robíme a to, ako žijeme, kričí tak hlasno, že to 
čo hovoríme nie je ani počuť? Túžim po tom, aby to tak nebolo. Túžim po tom, aby sme zabrzdili ako 
Jákob, poobzerali sa okolo seba a reagovali srdcom. Tak ako Jákob, Ježiš a jeho učeníci. Táto doba nás 
k tomu priamo vyzýva... 

Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD

OzNAMy

Som správca pred Bohom
Jeden zo základných princípov vernosti v desiatkoch je stotožnenie sa s biblickou myšlienkou, že 

Boh, ako Stvoriteľ, je vlastníkom všetkého a my sme len správcovia. Najmarkantnejším príkladom 
tohto postoja pre mňa je Jób, ktorý v  najkritickejšom okamihu svojho života vedel povedať: „...
Hospodin dal, Hospodin vzal. Nech je požehnané meno Hospodinovo“. (Job 1,20b) Jóbovo vyjadrenie 
je pre mňa ilustráciou o  tom, že aj za  veľmi exponovaných okolností sa dá byť Bohu verný a  žiť 
s presvedčením, že som v Božích rukách. Aj keď veciam momentálne nerozumiem, nepredkladám 
Bohu to naše stále PREČO?, ale som schopný v dôvere v neho spočinúť v jeho rukách. On je Stvoriteľ. 
On vie čo je v pozadí. On sa postará aj v dňoch, ktoré prídu. A aj o mňa.

Za  súčasných komplikovanejších okolností môžete svoju vernosť Bohu vo forme desiatkov 
a  dobrovoľných darov na  podporu Božieho diela realizovať prostredníctvom bežného účtu zboru, 
alebo prostredníctvom svojho kazateľa, ktorému zborový pokladník vystaví doklad o  prijatých 
prostriedkoch a bude vám doručený.

V  krajnom prípade ich môžete posielať priamo na  účet Cirkvi advenstistov s.d., SZ:  
SK94 8330  0000  0025  0034  1599, bez variabilného symbolu, no do  poznámky uveďte pre dary  
sobotnej školy len symbol SS, alebo misia a pre desiatky uveďte slovo desiatky, alebo Malachiáš.

Samuel Ondrušek, hospodár SZ CASD

MIMORIADNE OPATRENIE
Milé sestry a bratia, milí priatelia,
chceme vás touto cestou informovať o krokoch, ktoré sme sa v súvislosti s šírením koronavírusom 

SARS-CoV-2 vyvolávajúcim ochorenie COVID-19 rozhodli urobiť.
Na  základe výzvy zodpovedných orgánov nášho štátu a  na  základe rozhodnutia vedenia 

cirkvi sme sa v  našich zboroch a  skupinách rozhodli  prerušiť spoločné sobotné bohoslužby, 
a  to  do  odvolania  (vrátane spoločných stretnutí mládeže, študijných skupín a  iných verejných 
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činností). Kazatelia zborov zostávajú vo svojej službe naďalej. 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.

Pripájame vám niektoré dôležité informácie:
Odkaz na webovú stránku, kde neustále aktualizujeme všetky informácie týkajúce sa koronavírusu 

vrátane dôležitých dokumentov vzťahujúcich sa k aktuálnej situácii nájdete tu: 
https://www.casd.sk/mimoriadne-opatrenie/

Neustále aktualizovaná oficiálna webová stránka Slovenskej republiky o koronavíruse: 
https://virus-korona.sk/

Vďaka obetavosti a  službe našich členov Vám prinášame stránku, kde môžete každú sobotu 
sledovať živé vysielania z rôznych zborov CASD v Česko-Slovenskej únii. 

https://www.casd.sk/priamyprenos/
Odkaz na neustále aktualizovaný Facebookový profil SZ CASD: 

https://www.facebook.com/szcasd/
Odkaz na neustále aktualizovaný Instagramový profil SZ CASD: 

https://www.instagram.com/szcasd/
S  prianím Božieho požehnania a  ochrany, vedenie Slovenského združenia Cirkvi adventistov 

siedmeho dňa, 
predseda František Kolesár, tajomník Daniel Márföldi a hospodár Samuel Ondrušek

Výzva k spoločným modlitbám
V súvislosti s aktuálnou situáciou sme v rámci Česko-Slovenskej únie prijali v mnohých rodinách 

a zboroch výzvu k spoločným modlitbám každý deň, buď o 6:30 ráno, alebo o 21:30 večer. 
Modlíme sa za zastavenie šírenia koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID 19, za múdrosť pre 
vlády, za silu a zdravie pre lekárov a zdravotný personál, za to, aby sme aj v tomto čase boli tými, ktorí 
tu sú pre druhých.

Prežívame soboty, ktoré sú poznamenané núdzovým stavom, ktorý vyhlásili vlády 
našich štátov. Tieto opatrenia nás síce v  mnohom obmedzujú, ale zároveň sú pre nás 
výzvou, aby sme prinášali nádej, pozitívne myslenie, ale aj konkrétnu fyzickú pomoc 
ľuďom, ktorým niečo z  toho chýba. Byť kresťanom neznamená iba byť každú sobotu 
účastný na  spoločnom zhromaždení ďalších veriacich. Byť kresťanom, znamená 
nasledovať Krista. Je to prístup k životu, je to pohľad na život, ktorý nám bol zverený, 
je to prejav účasti k  ľuďom okolo nás. Z  tohto pohľadu je súčasná situácia zároveň 
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príležitosťou prejaviť svoje nasledovanie Krista viditeľnejšie ako počas tých dní, kedy sú 
všetci sýti a zabezpečení. Buďme všímaví k potrebám ľudí okolo seba a deľme sa s nimi 
o to, čo z Božej milosti máme.

Na modlitbách nezabúdajme ani na ľudí, ktorí žijú v krajinách zasiahnutých epidémiou  viac ako 
my na Slovensku, napríklad v USA, Taliansku, v Španielsku alebo v mnohých iných.

100 dní modlitieb
Celosvetová Cirkev adventistov siedmeho dňa organizuje od 27. marca do 4. júna 2020 aktivitu 

s  názvom 100 dní modlitieb, pod záštitou Generálnej konferencie a  je venovaná tematike 
celosvetovej koronavírovej pandémie. Všetky potrebné informácie nájdete tu: 

https://www.casd.sk/100-dni-modlitieb/
Oddelenie komunikácie pri SZ CASD

V PRVEJ LÍNII ZÁPASU S COVID-19
Pandémia koronavírusu COVID-19 sa stala pre nás 

výzvou. Keď prišla prosba o  spoluprácu z  Infektologickej 
kliniky nemocnice akademika Dérera v  Bratislave 
na Kramároch, hneď sme sa pustili do práce. 

Budovanie testovacích centier COVID-19
Pomohli sme pri vybudovaní strediska pre 

testovanie pacientov na  COVID-19. Zabezpečili 
sme kontajnerové bunky, ktoré slúžia ako 
ordinácie pre lekárov a  zdravotníkov, ktorí sa 
starajú o vyšetrenie pacientov aj na odbery. 

Presun vyšetrení a  odberov mimo budovy 
nemocnice chráni pred šírením nákazy pacientov, 
zdravotníkov a  tiež chráni nemocnicu pred 
kontamináciou. 

Ako čakárne pre pacientov sme najprv zaistili stanové prístrešky. Ukázalo sa však, že tento príbeh 
je na dlhšie, preto sme stany vymenili za drevené 
pergoly. Všetko sme museli budovať mimo 
ordinačných hodín, teda v  noci. A  zrovna boli 
dni, kedy poriadne mrzlo. Ale naši tesári z firmy 
„DrevoNasBavi“ ukázali, že ich baví nielen drevo, 
ale aj pomáhanie. 

Zaistiť infraštruktúru a logistiku testovacieho 
centra, to je o  spolupráci: s  nemocnicou, ktorá 



– 5 –

poskytuje zázemie, odborný lekársky personál, 
zdravotnícky materiál, ochranné pomôcky 
a  všetky prevádzkové veci, Equita – občianske 
združenie zabezpečuje a  koordinuje prácu 
dobrovoľníkov – medikov, pomáha armáda SR 
a  polícia SR organizovať ľudí a  strážiť 24/7 celý 
areál a  ADRA zabezpečuje technické zázemie. 
Mimoriadne dobrá a užitočná spolupráca. 

Po  dokončení technického zázemia centra na  Kramároch, sme mohli pomôcť vybudovať 
prístrešky aj v nemocnici Ružinov. 

Sťahovanie nemocnice
V  rámci reorganizácie a  prípravy 

samostatných pavilónov pre pacientov s COVID-19 
je nutné urobiť presuny oddelení. Pri tom 
vznikla požiadavka pomôcť pri sťahovaní celého 
oddelenia ODCH do nemocnice na Mickiewiczovej 
v  centre mesta. Veľmi nám pomohlo, že sme 
dostali od  firmy SPP distribúcia k  dispozícii 
dodávku, ktorá je ako stvorená pre takéto účely. 
Rýchlo sme oslovili dobrovoľníkov a  v  priebehu dvoch dní sa nám podarilo presťahovať všetko 
potrebné zariadenie. Nemocnica popri tom zaistila presun pacientov sanitkami. Chcem vyjadriť veľký 
rešpekt a uznanie všetkým zdravotníkom, ktorí to zrealizovali a teraz sa adaptujú v novom prostredí. 
Priatelia, asi ani netušíte v akom nasadení slúžia každý deň.

Pomoc seniorom
Uvedomujeme si, že najviac horí pomoc nemocniciam (aby 

sa viac a  bezpečne testovalo) a  potom pomoc seniorom, ktorí 
sú najviac ohrozenou skupinou. Preto sme medzičasom rozbehli 
distribúciu ochranných prostriedkov, hygienických pomôcok, ale 
aj vitamínov a  vitamínových nápojov do  domovov pre seniorov 
a ústavov sociálnej starostlivosti. Spoločne sa snažíme pomáhať 
tým, ktorí sú najzraniteľnejší.

Patrí sa poďakovať
Preto sme zorganizovali Online koncert v  malom 

improvizovanom štúdiu. Zaspievať prišli Maťo Polák a  Karol 
Bartakovič. Spievali síce do prázdnej sály, bez kapely a efektov, ale 

sme radi, že nás online sledovali mnohí ľudia a pridali sa k ďakovačke a podpore dobrej veci. 
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Chcete nám pomôcť? Hľadáme dobrovoľníkov, sponzorov a  donorov, ktorí by nám 
pomohli a poskytli: 

•	 Ochranné prostriedky pre seniorov a ošetrovateľov (rúška, respirátory, rukavice, 
ochranné odevy, ...)

•	 Dezinfekčné prostriedky (na ruky, na veci, na podlahy...)
•	 Výživové a vitamínové doplnky pre seniorov (v tomto čase nutne potrebujú podpo-

riť imunitu) 
•	 Finančnú podporu na realizáciu všetkých týchto potrebných vecí
Viac nájdete na www.adra.sk

Ako ďalej v knižnej evanjelizácii?
Do poslednej chvíle nikto z nášho kolektívu neveril, že obmedzenia zavedené vo 

vzdialených krajinách kvôli šíreniu vírusu COVID-19 sa stanú realitou aj na Slovensku. 
Stalo sa. Aký dopad to má teraz a  bude mať v  budúcnosti pre knižnú evanjelizáciu 

na Slovensku? Vzhľadom na to, že charakter našej služby je postavený na priamom kontakte s ľuďmi 
sa naša služba od  11.3.2020 úplne zastavila. Pre kolportérov hrozilo odovzdanie živnostenského 
oprávnenia a  prihlásenie sa na  úrade práce. Našťastie k  tomu scenáru nedošlo vďaka kombinácii 
podpory od štátu a CASD. Ako kolektív sa učíme teraz fungovať v on-line priestore a tiež ponúkať 
knihy cez telefón. Dnes ešte nevieme, ako dlho a do akej miery bude v najbližšej dobe naša služba 
pozastavená a sťažená. Isté je, že po zrušení mimoriadnej situácie už nebudeme môcť bez úplného 
obmedzenia zaklopať na každé dvere a ponúknuť literatúru tak ako doteraz. To čo však bude ešte 
iné, budú ľudia. Niektorí budú pokračovať vo svojom na  seba zameranom živote, niektorí ľudia 
nás budú vítať so strachom v  očiach. Budeme však stretávať aj takých ľudí, v  srdci ktorých bude 
prebudená túžba po  vzťahu s  Bohom. Práve Tí potrebujú naše knihy. Naša služba v  skutočnosti 
nekončí, ale začína. Nevieme síce za akých podmienok a okolností, nevieme, kto ďalší sa k nám pridá 
a kto po rokoch namáhavej služby potrebuje spomaliť. V spoločnosti sa však určite objavia mnohí, 
ktorí zatúžia po lepšom živote ako doteraz. 

Iz 60,2: „Lebo hľa, tma pokryje zem a mrákava národy, ale nad tebou vzíde Hospodin ako slnko rána 
a jeho sláva sa bude vidieť nad tebou.“

Rastislav Špalek Oddelenie knižnej evanjelizácie pri SZ CASD

Milé sestry,
v  každom momente, v  každom čase a  v  každej 

situácii Boh stojí pri nás. A  to je úžasné! Nielen aby 
nám pomáhal a  viedol nás, ale tiež, aby nás opäť 
a  znovu uistil, že nie sme samé. Nikdy. Nech už 
prežívame akékoľvek ťažkosti a  problémy, ktorým musíme čeliť. 
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Obzvlášť v  poslednom období. Vo svojom Slove nám preto zanechal mnoho sľubov 
a uistení, ku ktorým sa môžeme vracať a pripomínať si ich práve v dňoch, aké prežívame 
teraz. Z príhovoru sestry Raquel Arrais, co-riaditeľky Oddelenia služby žien pri GK, vyberáme dva, 
z ktorými sa chceme s Vami podeliť.

Ten prvý je v 1. Petrovej 5,7: „Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará.“ Aké silné 
a krásne je slovo VŠETKO - zložte všetko! Všetko, čo teraz prežívate, čo cítite, čo vás trápi, čoho sa 
obávate.. Všetko vložte na Neho. Lebo On sa postará, On vie, On cíti...

Druhý sľub je tak trochu odpoveďou na ten prvý, napísaný v Žalmoch 34,5: „Hľadal som Hospodina 
a  ohlásil sa mi a  vytrhol ma zo všetkých mojich strachov.“ Prežívate strach tieto dni? Máte obavy? 
Skúste ich teda odovzdať všetky nášmu milujúcemu Nebeskému Otcovi, lebo On je pripravený ich 
vziať a oslobodiť vás od všetkého, čo ťaží a trápi.

Kiež vás, milé sestry, Boh požehná, kiež sa vás dotkne špeciálnym spôsobom a vy počujete Jeho 
jemný hlas: „Som tu, som blízko. Odovzdaj mi VŠETKO a ja sa o Teba postarám“.

Lucia Murínová, za výbor Oddelenia Služby ženám pri SZ CASD

Deti, Pathfinder a koronavírus 
Bolo štvrtkové ráno a  učeníci dostali úlohu – choďte pripraviť miestnosť 

na večernú slávnosť. Nikto z nich netušil čo sa v ten večer odohrá. (tak ako sme 
my v januári a februári netušili čo sa začne v marci na celom svete a ako to bude 
vyzerať počas tohtoročnej Veľkej noci ...) Hoci im Ježiš často pripomínal, že Syn 
človeka musí najprv trpieť, zomrieť... nikto z nich to nebral vážne alebo aspoň 
nepochopili...

Ešte i večer na slávnosti pri jedle sa hádali, kto z nich má lepšie predpoklady pre dôležité miesto 
v Ježišovom kráľovstve... prišlo to, čo nečakali a ukázalo sa, že neboli pripravení. Možno aj pre to, že 
nevzali Ježišove výzvy vážne. Len informatívne. Neboli pripravení na situáciu, počas ktorej podľahli 
panike. 

V Pathfinderi učíme deti, aby sa vedeli pripraviť na mimoriadne situácie. Deti sa učia 
ako sa zbaliť napríklad na výlet a nezabudnúť na pršiplášť, baterku, náhradné ponožky 
keby sa niečo stalo... a mať dobre vybavenú KPZ!

KPZ. Znie to ako komunistické heslo z nástenky (napríklad VOSR ... možno ste už aj zabudli).
KPZ je skratka pre „Krabičku poslednej záchrany“. Nájdete tam napríklad zapínací špendlík 

ak stratíte gombík, pokazí sa vám zips... nájdete tam niť a  ihlu, drobné mince na MHD, náhradnú 
baterku, dôležitý liek a mnoho iného v prípade, že by ste potrebovali pomôcť sebe alebo priateľovi 
v naliehavej situácií. 

Ježiš hovoril učeníkom: „Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa 
nenazdáte“. Mat 24,44

Len to, že si niečo hovoríme a sme pripravení neznamená, že v čase krízy budeme mať informácie, 
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ktoré sme sa naučili o kríze používať správne a namiesto pokoja budeme šíriť paniku a strach... To 
že máme KPZ, Bibliu, vedomosti neznamená, že ju budeme vedieť aj použiť... to že máme lampu 
neznamená, že v nej máme olej... To najdôležitejšie čo som sa počas rokov na záchranke naučil je 
nepodliehať panike ale zachovať pokoj. To učíme deti aj na pathfinderi. Vybudovať improvizovaný 
prístrešok, improvizované nosítka, improvizovať s  múdrosťou pri zranení... pri neočakávaných 
situáciách. Dnes žijeme v  dobe, na  ktorú nikto nebol pripravený. Vnímam, že nás chcel Ježiš 
naučiť  nasledovné:

Buďte pripravení, aby ste sa keď to príde nestrachovali a  nepodliehali panike... aby ste si 
spomenuli, že som vám to hovoril a mali ste pokoj... (parafrázovaný text z Mat 24.. Budete počuť 
správy o vojnách a chýry o bojoch. Dajte pozor, aby ste sa neľakali. Lebo sa to musí stať, ale to ešte nie 
je koniec. „Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Ale povedal som vám to preto, aby ste si 
spomenuli, keď príde tá hodina, že som vám to hovoril“. Ján 16,1.4

Vždy pripravený!
Tento nápis bol počas môjho detstva ústrednou myšlienkou na nástenkách v škole ale aj vyrytý 

na  opaskoch pionierov... zdalo sa že sa stále na  niečo pripravujeme. Pravidelné cvičenia útekov 
do  protiatómových krytov, falošné cvičné poplachy, nasadzovanie ochrannej masky (určite si 
pamätáte ako nám merali s takým nožnicovým meračom od brady po koreň nosa... Nakoniec sme 
to nikdy nepoužili... a  sklady sa vyprázdnili alebo veci z  nich po  30 rokoch spráchniveli... Asi ta 
pripravenosť má inú rovinu... Nebáť sa neznamená, že mám nakúpené na 2 týždne..., že mám plné 
sklady a že viem kde je betónový kryt, ale že viem koho mám za Priateľa... Kto sprevádza môj život, 
koho mám za Lekára... a komu som sa zveril do rúk. 

„Čo vám hovorím potme, hovorte na  svetle, a  čo počujete len pošepky do  ucha, 
rozhlasujte zo striech. 28 Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo (ani vírusov), ale dušu nemôžu 
zabiť. Bojte sa skôr toho, kto môže aj dušu, aj telo zahubiť v pekle. 29 Nepredávajú sa vari dva vrabce 
za halier? Ale ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. 30 Vám sú však spočítané 
aj všetky vlasy na hlave. 31 Nebojte sa teda! Vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. 32 Každého, 
kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám i ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach. 33 Toho však, kto by 
ma zaprel pred ľuďmi, zapriem aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach“. Mat 10,27-33

Zaprieť znamená tiež šíriť paniku. Šíriť konšpirácie a vlastné špekulácie znamená roznášať strach 
a nepokoj... „Nenazývajte sprisahaním všetko, čo tento ľud nazýva sprisahaním a čoho sa bojí, vy sa 
nebojte ani sa nestrachujte! Iz 8,12

A na záver, Verím že tieto slová v tomto čase sú zvlášť dôležité:
Mat 26, 1 Keď Ježiš dokončil všetky tieto slová, povedal svojim učeníkom: 2 „Viete, že o dva dni 

nastáva Veľká noc a Syn človeka bude vydaný, aby ho ukrižovali.“... 39 Kto nájde svoj život, stratí ho, 
a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. 40 Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma 
toho, ktorý ma poslal. 41 Kto prijíma proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijíma 
spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. 42 A  kto by dal piť jednému 
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z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody, pretože je to učeník, amen, hovorím 
vám, nepríde o svoju odmenu.“ 

Nie báť sa o seba, ale podať živú vodu tým, ktorí po nej priahnu v dobe keď je v duši sucho...
Ján Šolc vedúci Oddelenia detí a Pathfinder pri SZ CASD

Oddelenie sobotnej školy v čase koronavírusu 
Ž 119,114 „Ty si moje útočisko a  záštita, na  tvoje slovo čakám.“ Som 

nášmu Pánu Bohu nesmierne vďačný, že súčasná situácia nás nemôže 
odlúčiť od  Boha a  jeho slova. Milé sestry a  bratia, chcem vás pozdraviť 
menom oddelenia sobotnej školy a  popriať vám veľa krásnych chvíľ nad 
Bibliou. Aj keď nám veľmi chýba osobné spoločenstvo, tak je úžasné, že 
pomocou komunikačných zariadení a internetu túto stratu môžeme aspoň 

čiastočne kompenzovať. Okrem pravidelného programu „Bible pro dnešek“ na Hope TV, sa s kolegami 
pre vás snažíme pripravovať vysielanie s praktickými témami k novým úlohám „Ako vykladať Písmo“. 
Okrem toho chcem dať do  pozornosti oficiálnu stránku sobotnej školy na  Slovensku, kde môžete 
získať nielen prístup k online úlohám sobotnej školy, ale aj odkazy na videá a doplnkové exegetické 
materiály nielen pre učiteľov, ale aj aplikácie úloh sobotnej školy pre Android zariadenia: https://
sobotnaskola.casd.sk/ 

K štúdiu Božieho slova neodmysliteľne patria aj modlitby. Preto som vďačný aj za vaše modlitby 
a za akúkoľvek spätnú väzbu. Modlime sa za celosvetovú situáciu s pandémiou a myslime na tých, 
ktorí pomáhajú druhým ľuďom v  prvých líniách. Tešíme sa, že naša nádej oveľa viac presahuje 
nielen navrátenie sveta do  jeho bežných koľají, ale upriamujeme svoj zrak na  Krista, ktorý sľúbil, 
že príde skoro. Nech sú slová Ž 119,114 viac než len našou modlitbou, ale aj skutočne prežívanou 
každodennou realitou.

Pavel Moudrý, vedúci Oddelenia sobotnej školy pri SZ CASD

Milé sestry a bratia v Kristovi, 
aj my ako mládež sme museli zmeniť režim nášho stretávania 

sa počas tohto núdzového stavu. Momentálne sa s  vedúcimi 
mládeže snažíme rozbehnúť a  obnoviť stretnutia mládeže aspoň 
cez internet. 

Na  podobnej báze koncom marca prebehol aj modlitebný 
týždeň mládeže, kde fungovali všetci mládežníci 

na  Facebookovej skupine: „mládež CASD na  Slovenku.“ Na  tejto stránke sme sa každý večer 
o 18:00 stretli online a spoločne sme vzhliadli video a modlili sa. Každý večer mali na starosti 
a  vytvorili video mládežníci z  rôznych  zborov na  Slovensku. Na  záver modlitebného týždňa 
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zaznelo Božie slovo, povzbudenie a  výzva od 
vedúceho mládeže na Slovensku. 

Aktuálne pracujeme a pripravujeme (v prílohe) 
unijnú mládežnícku bohoslužbu 11. 4. a  18. 4. 
v 10:00 a je náhradou za unijnú akciu Mission camp, 
ktorá musela byť zrušená. 

Ďakujem vám milé sestry a bratia v Kristovi, že 
myslíte na svojich modlitbách aj na  našu mládež.  
Nech je nám všetkým na povzbudenie nasledujúce 
Božie slovo: 

„Vieme však, že prišiel Boží Syn a  dal nám 
schopnosť poznať toho Pravého; a  my sme v  tom 
Pravom, totiž v  jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je 
pravý Boh a večný život.“ (1Ján 5,20)

Marek Majtán-Černák, vedúci Oddelenia 
mládeže pri SZ CASD

Oddelenie zdravia počas koronavírusu 
Milé sestry a  milí bratia, dúfam, že sa vám koronavírus vyhýba 

a že s Božou pomocou zvládnete aj prípadne ekonomické komplikácie, 
ktoré sa možno viacerých z nás dotknú. Aj keď súčasná kríza prináša 
mnohé negatíva, verím, že jedným z mála pozitív bude (alebo už je) 
väčší záujem ľudí o duchovné hodnoty a hodnoty zdravia. A tiež si asi 
všetci budeme oveľa viac vážiť vzájomné osobné stretnutia.

Dôsledky opatrení voči šíreniu vírusu sa nevyhli ani aktivitám 
oddelenia zdravia alebo OZ Život a zdravie. Zrušili sme školenie na tému pohyb a cvičenie pre záujemcov 
z celej únie, zrušili sme tiež letné tábory zdravia, ktoré mali byť v Taliansku a Chorvátsku a samozrejme 
pozastavená je aj činnosť klubov zdravia, či iných akcií. Stále zostávajú ešte otázne LTZ v Podhájskej. 
Rozhodnutie urobíme pravdepodobne niekedy v júni podľa aktuálnej situácie. 

Práve v  tomto období pripravuje aktivitu celoslovenský klub zdravia online na  Facebooku, 
ktorý by mal začať pravdepodobne v utorok 21. 04. 2020 o  19.00 online prednáškou Romana 
Uhrina (riaditeľ EPIcentra zdraví EDEN, ČR). Cieľom nie je len pasívne vypočutie prednášky, ale skôr 
vytvorenie určitého online klubu zdravia s možnosťou diskusie, kladenia otázok prednášajúcemu 
a  pod. Presný program a  čas bude uvedený na  facebookovej stránke ŽaZ www.facebook.com/
zivotazdravie.sk/, kde nájdete aj zaujímavé články a odkazy (je ich možné prezerať aj pokiaľ nie 
ste na Facebooku prihlásení).
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Na  stránke www.casd.sk/prispevky-oddelenia-zdravia-ku-covid-19/ nájdete zase krátke 
články, ktoré sa síce venujú téme koronavírus nepriamo, ale majú čo k tejto téme povedať. Sú skôr 
o celkovom zdraví, optimálnom fungovaní imunitného systému a o prevencii civilizačných ochorení, 
čo je veľmi dôležité aj pre zníženie rizika komplikácií pri ochorení COVID-19. Podľa zatiaľ dostupných 
štatistík medzi najviac rizikovú skupinu pri tomto ochorení patria nielen ľudia vo vyššom veku, ale 
aj ľudia s rôznymi civilizačnými ochoreniami (hypertenzia, diabetes...). Aj preto si ešte viac môžeme 
uvedomiť dôležitosť zdravého životného štýlu, ktorý však nie je našou zásluhou, pretože je to iba 
život v súlade so zákonitosťami, ktorých autorom je Boh. 

Do pozornosti dávam aj video, ktoré tam tiež nájdete: „Výživa a pandemie: Co víme již od roku 
1918“ rozhovor s Dr. Kahleovou a Dr. Barnardom. 

Modlím sa a prosím o modlitby za rovnaké „veci“ tak, ako každý z vás: za zastavenie šírenia vírusu, 
uzdravenie chorých, nádej a útechu pre tých, čo stratili niekoho blízkeho, múdrosť a Božie vedenie 
pre zodpovedných (politici, zdravotníci...), ktorí robia rozhodnutia.  Modlime sa, aby sme vedeli 
po skončení opatrení proti nákaze ešte viac v Božej moci a  láske múdro slúžiť iným, ponúknuť im 
spoločenstvo, priateľstvo a ukázať im, že Boh ich miluje rovnako ako aj nás. 

Povzbudením mi v tomto čase je okrem iného aj celý Žalm 112, z ktorého vyberám verše 5 – 7:
„Dobrý je ten, čo sa zľutúva, požičiava a  spravuje veci rozvážne, nikdy sa nezachveje. Vo večnej 

pamäti bude spravodlivý. Nezľakne sa zlej správy, jeho srdce je pevné, dúfa v Hospodina“. 
Veľmi sa teším na chvíle, keď sa budeme môcť znova stretnúť osobne a podať si ruku alebo sa objať. 

Jaromír Novota, vedúci Oddelenia zdravia pri SZ CASD 

Audioknihy EGW Dráma vekov: Cesta lásky a Poslovia Nádeje 
Prinášame vám nové informácie o  tomto projekte. 

Vzhľadom k mimoriadnej situácii súvisiacej s ochorením 
COVID-19 sme zastavili nahrávanie audioknihy 
Na  úsvite dejín. Veríme však, že začiatkom mája 
nahráme posledných 25 kapitol a  ako sme uviedli 

v minulom čísle, do konca tohto roku by sme chceli vydať aj Zo slávy do tieňa. Posledný diel 
Drámy vekov – Z tieňa do slávy plánujeme vydať začiatkom budúceho roku.

Tento výnimočný čas sme využili na  dokončenie kníh Cesta lásky a  Poslovia Nádeje. 
Počúvať ich môžete online na  www.hopetv.sk alebo na  YouTube kanály Štúdia Nádej. Ak ich 
chcete počúvať bez pripojenia k  internetu, stiahnite si ich priamo do  mobilu alebo počítača na   
www.bit.ly/drama-vekov. Audioknihu Cesta lásky sme začali zverejňovať pred Veľkou nocou a obe 
knihy budú k dispozícii do konca apríla.

Možno sa pýtate, prečo sériu Dráma vekov uvádzame vydaním tretieho dielu – Cesta 
lásky? Životný príbeh Ježiša Krista je kľúčom k  správnemu pochopeniu všetkých ostatných častí. 



– 12 –

A  pokračujeme vydaním štvrtého dielu – Poslovia 
Nádeje, pretože dejiny kresťanstva sú druhým 
dôležitým krokom k  správnemu pochopeniu našej 
histórie a celej série.

Ešte raz chcem poďakovať predovšetkým Pánu 
Bohu za jeho pomoc pri výbere umelcov, za výbornú 
a podnetnú spoluprácu celého tímu, ale aj sponzorom, 
vďaka ktorým je tento finančne náročný projekt pre 
všetkých voľne k dispozícii.

Budeme veľmi radi, keď vás tento inšpiratívny 
výklad Božieho slova povzbudí na  vašej ceste 

za  Ježišom. Prosíme vás, zdieľajte tieto audioknihy ako aktuálne posolstvo so svojimi blízkymi 
na sociálnych sieťach.

Bronislav Soós, riaditeľ Štúdia Nádej

V zlých časoch môže dozrievať najlepšie ovocie 
Doba koronavírusová priniesla asi každému 

z  nás nejaké ťažkosti. V  neľahkej situácii sa 
mnohí ocitli, ocitajú a  pravdepodobne ešte budú 
ocitať z  dôvodov zdravotných, psychických nebo 
ekonomických a sociálnych. Pre nepočujúcich je to 
však ťažká doba ešte aj inak.

Predstavte si, že ste v  osobnom kontaktu s  druhými ľuďmi odkázaní na  odčítavanie z  ich 
pier a  tvárí – a  naraz všetci okolo vás nosia na  tvári rúška. Nie ste schopní rozumieť vôbec 
ničomu. Alebo používate znakový jazyk, ktorého dôležitou súčasťou je mimika – a opäť kvôli 
rúškam nemôžete dobre komunikovať ani s tými, ktorí tento jazyk ovládajú, vrátane tlmočníkov. 
A dôležité informácie o tom, čo sa to vlastne deje a čo sa v týchto dňoch musí alebo nesmie, sa 
dozvedáte veľmi obtiažne – predovšetkým z  internetu, kde sú veľmi zložite a často aj trochu 
zmätene prezentované. Vy neovládate dobre ani hovorený, ani písaný jazyk (pretože to nie je 
váš materinský jazyk), a  tak sa v  celej situácii jednoducho príliš neorientujete – a  okolo vás 
narastá strach a panika…

Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí sa v  našej cirkvi v  posledných týždňoch snažia, 
aby práve naši nepočujúci členovia a  priatelia niečo podobné nemuseli zažívať. Vďaka 
našim tlmočníčkam sa darí zaistiť každú sobotu tlmočenie vždy jedného z  online prenosov 
do  znakového jazyka. Vďaka zborovým technikom sa zrazu uskutočňujú tlmočené prenosy 
i  z  tých zborov, ktoré to do  tejto doby nikdy nevyskúšali – a  keby nenastala táto situácia, 
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pravdepodobne by sa tým ani nezaoberali. Vďaka ďalším zborovým dobrovoľníkom sú dokonca 
aj záznamy každovečerných prenosov na YouTube následne opatrené titulkami – aj keď ešte 
pred niekoľkými mesiacmi sme mali veľký problém nájsť dostatok ochotných záujemcov 
o spoluprácu pri titulkovaní relácií pre nepočujúcich. Behom niekoľkých málo hodín od žiadosti 
rozposlanej cez České združenie sme vďaka ochote ľudí v cirkvi mali k dispozícii aj priehľadné 
ochranné štíty pre naše tlmočníčky (aj keď je to dnes všeobecne jeden z veľmi nedostatkových 
artiklov). Skrátka mimoriadna ústretovosť v  mimoriadnej dobe dokáže mimoriadne veci 
– niekedy by sa človek takmer nebál použiť i  slovo „zázraky“ (snáď aj väčším zázrakom než 
samotný nadprirodzený zásah zhora je, keď sa ľudia rozhodnú s  Božou pomocou uskutočniť 
dobré veci, ktoré by inak prirodzene nerobili).

Chce sa mi veriť, že ako jeden z  pozitívnych následkov aktuálnej krízy by v  cirkvi mohla 
pretrvať práve táto neobyčajná ochota a  ústretovosť, ktorá sa inak z  väčšinovej spoločnosti 
pravdepodobne po odznení najvyššej núdze zase skoro vyparí. K nám kresťanom by predsa ale 
mala tak nejako neodmysliteľne, prirodzene a trvalo patriť. Je to predsa niečo ako dobre zrelé 
ovocie Božieho Ducha.

Naša Adventistická služba ľuďom so špeciálnymi potrebami a  Adventistická služba 
nepočujúcim sú aj v tejto dobe stále aktívne. A aktuálne informácie môžete nájsť na webových 
stránkach bezbarier.casd.cz a  neslysici.casd.cz. Budeme vďační za  vaše modlitby za  našich 
spolupracovníkov, tak aj  za  ľudí so špeciálnymi potrebami v  našej cirkvi i  okolo nás. Ako 
v  každom krízovom období, aj dnes títo ľudia patria z  mnohých dôvodov medzi tie najviac 
ohrozené skupiny.

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

Vydavateľstvo Advent Orion
Aj počas pandémie vydavateľstvo funguje, vybavuje objednávky 

a  pripravuje nové knihy. Najnovšou publikáciou je kniha „Tajomstvo 
vzťahov“, ktorú si môžete objednať buď cez zborového traktátnika alebo 

na  našej stránke www.adventorion.sk. 
V mesiaci marec sme kvôli rôznym novým opatreniam a obmedzeniam 
posielali zásielky iba na  niektoré zbory po  telefonickom dohovore 
s traktátnikmi. Po dohode so slovenským združením a kazateľmi budeme 
v apríli posielať zásielky na všetky zbory. Bude to príležitosť pre kazateľov 
viac komunikovať s traktátnikmi a kontaktovať členov so Spravodajcom 
SZ, časopisom Advent či objednanou knihou. Vopred chceme poďakovať 
všetkým kazateľom za túto službu. Zároveň Vás prosíme aby ste navštívili 
náš web, pozreli si ponuku a objednali knihy nielen pre seba, ale aj pre 
svojich známych, priateľov či susedov. Ak chcete knihy poslať na traktát, 



Plán návštev zborov

Zrušené cirkevné akcie v dôsledku aktuálnej situácie:

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

17.-19. 4. 2020 Víkendové stretnutie žien Račkova dolina

17.-19. 4. 2020 Špeciál pre radcov KPP

24.-26. 4. 2020 GAIN Europe – stretnutie riaditeľov mediálnych centier Bukurešť

25. 4. 2020 100 rokov ATI – slávnostná bohoslužby Brno

25. 4. 2020 MUZIČKA Lučenec

30. 4.-3. 5. 2020 1. časť: Pohyb a cvičenie - školenie Oddelenia Zdravia - LLU Liptovský Mikuláš

1. 5. 2020 Evanjelizácia prostredníctvom pojazdnej ambulancie 
preventívnej medicíny Komárno-Komárom

7.-10. 5. 2020 Špeciál pre vodcov KPP

11.-17. 5. 2020 Generácia 50+ s Ivetou Halešovou

14.-17. 5. 2020 Európsky kongres knižných evanjelistov Torre Pellice-Taliansko

15.-17. 5. 2020 Školenie vedúcich mládeže

22.-24. 5. 2020 Konferencia VÝZVY LÁSKY 1+1 Luhačovice

22.-24. 5. 2020 YFJ víkendovka Karviná

23. 5. 2020 PÁTRAČ Bratislava

26.-28. 5.2020 Európske stretnutie maďarsky hovoriacich kazateľov Rumunsko

28. 5.-5. 6. 2020 Letný tábor zdravia 1 Lignano-Sabbiadoro-
Taliansko

28.-30. 5. 2020 Stretnutie rusky hovoriacich členov Kobylisy-Praha

30. 5. 2020 Školenie učiteľov sobotnej školy Banská Bystrica 1

31. 5. 2022 Výbor SZ CASD – uskutoční sa pravdepodobne ako 
videokonferencia Banská Bystrica 2

26. 7.-2. 8. 2020 Týždeň duchovnej obnovy – zrušený úplne! Stará Ľubovňa

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v spoločnosti ohľadne koronavírusu a ochorenia 
COVID-19 tabuľku kázaní nevyvesujeme. Ďakujeme za pochopenie.

do objednávky v časti „poznámky k objednávke“ uveďte názov vášho zboru. Objednávky vybavujeme 
priebežne kuriérskou službou GLS alebo Slovenskou poštou. Ďakujeme Vám za  záujem o  naše 
publikácie a modlitby.

Kolektív vydavateľstva 


