
OTVORÍŠ JEŽIŠOVI?
Drahí priatelia, sestry a  bratia. Niekoľko 

sobôt sme prežili v nezvyčajnom režime pozna-
čenom pandémiou vyvolanou koronavírusom. 
Sobotu čo sobotu sme mali k  dispozícii veľký 
počet ONLINE kázní, zamyslení, študijných 
skupín, mládežníckych programov, hudobných 
i spomienkových aktivít, a to nielen na úrovni 
celocirkevnej, ale aj regionálnej či zborovej. Je 
dobré, že sme našli spôsob, je dobré, že sme 
sa adaptovali a využili takmer všetko, čo nám 
moderné technológie prinášajú.

Teším sa aj zo vzácnych príležitostí, ktoré 
nám tento čas ponúkol. Myslím najmä na mož-
nosti osobného stíšenia a stretávania sa s Bo-

hom. Na uvažovanie nad tým, ako predivne nás v živote viedol a vedie.
Vo svojich myšlienkach často uvažujem aj nad svojím detstvom. Ako mňa a  môjho brata naši 

rodičia viedli k  tomu, aby sme nikdy nevynechali zo svojho každodenného života osobné štúdium 
Božieho slova. Vyznávam, že ma tešilo čítať si každé ráno Bibliu. Zaujímala ma história, dejiny a fakty.

Keď som chodil do šiestej triedy, objavila so vo mne túžba vedieť a lepšie rozumieť tomu, v čo 
verím. Tlačili ma k tomu spolužiaci aj okolie. Hlavnou motiváciou môjho štúdia bolo, aby som vedel 
argumentmi obhájiť svoju vieru. Tešil som sa, že „moja teológia a dogmatika“ bola logická a ubráni-
teľná. Stalo sa však niečo, čo som nečakal... Okrem pravidiel, predpisov, údajov a faktov som v jedno 
ráno objavil, že Biblia má aj druhý rozmer. Knihu kníh som začal vnímať ako nádherný príbeh lásky... 
Pravda o tom, že Pán je mojím vykupiteľom, ku mne zo stránok Biblie prehovorila tak silno, že ma 
úplne chytila za srdce. Padol som na kolená a začal som prežívať nádherné spoločenstvo s Bohom. 
Bol som šťastný. Znova a znova som si čítal biblický text, ktorým ku mne môj Pán osobne prehováral: 
„Neboj sa, lebo som ťa vykúpil: povolal som ťa tvojím menom; môj si ty!“ (Iz, 43,1).

Po tejto skúsenosti som pochopil, čo to je mať živý vzťah s Pánom Bohom. Vtedy, keď ma životné 
povinnosti zavalia, prichádzam opäť tam, kde som bol ako šiestak. Na kolená. Mám radosť z toho, že 
skúsenosť živého vzťahu s Bohom je to, čo ma drží nad hladinou. Neviem, kde by som dnes bez tejto 
skúsenosti bol.

Uvažujem nad tým, či sme sa v  čase, ktorý nám pandémia priniesla, naučili, aká dôležitá je 
osobná, intímna komunikácia s naším Pánom, Spasiteľom a Priateľom Ježišom Kristom. Biblia zazna-
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menáva jeho slová takto: „Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, 
vojdem k nemu a budem jesť s ním a on so mnou“ (Zj 3,20). Milý priateľu, Ježiš dnes stojí pri dverách 
tvojho i môjho srdca a klope... Čaká a klope... Ako MU odpovieme? Túžim po tom, aby sme HO pozvali. 
Ešte dnes. Každý deň. V čase pandémie i mimo nej. 

Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD

Život musí ísť ďalej...
Milé sestry a bratia. Zdá sa, že dobrých správ ohľadne toľko skloňovanej témy Covid-19 pribúda. 

Situácia sa v  každej oblasti života postupne normalizuje. Vzájomné povzbudzovanie, zdieľanie sa, 
praktická pomoc a modlitby majú v takejto situácii nenahraditeľné miesto. Aj týmto spôsobom vy-
jadrujeme, že sa nevzdávame a že „Život musí ísť ďalej“. Otázka je však kam a ako. 

Sme veriaci ľudia. Naše ambície a plány do budúcnosti musia presahovať horizont časných uda-
lostí. Nechceme sa uspokojiť len s návratom do pôvodného „normálu“. My predsa vzhliadame vyššie. 
Odpoveď na  otázku kam a  ako ďalej nájdeme v  Ježišovej v  odpovedi na Tomášovu otázku: Tomáš 
mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme vedieť cestu?“  A Ježiš mu povedal: „Ja som cesta, 
pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa“ (Ján 14,5.6). 

Z Božieho slova vieme, že Ježiš ponúka viac, než si vieme predstaviť. Ponúka všetko... Definitív-
nou odpoveďou na naše túžobné očakávania bude Kristov druhý slávny príchod. Zatiaľ však predchuť 
neba prežívame v improvizovanej, nedokonalej podobe tu na zemi. Keď Pán dá, o nejaký čas sa bude-
me môcť opäť stretávať. Budeme sa vidieť tvárou v tvár a tešiť sa z bratského objatia, stisku rúk i zo 
spoločenstva. Budeme sa môcť vrátiť do nášho provizórneho „normálu“. 

„Život však musí ísť ďalej“. Musí byť nasmerovaný tam hore, k nebesiam. Neustále si to pripomí-
najme. Ak by sme si niečo užitočné mali vziať z tohto času strádania, malo by to byť hlbšie poznanie 
toho, aké vzácne je spoločenstvo veriacich. A hlavne vedomie, aké dôležité je mať svoj život zakot-
vený v Kristovi.  

Preto si spoločne s vami prajem, aby sme tento čas vnímali ako príležitosť, ktorú nám Boh k tomu 
všetkému poskytuje. A taktiež ako príležitosť podať pomocnú ruku všetkým, ktorí zatiaľ nenašli od-
poveď na otázku, aký je skutočný zmysel ich života. 

 „Pozdvihujem svoje oči k horám, odkiaľ prichádza moja pomoc. Moja pomoc je od Hospodina, ktorý 
učinil nebesia i zem“ (Žalm 121,2). Nech vám Pán bohato žehná!

Oliver Popovič, okrskový kazateľ SZ CASD pre oblasť východného Slovenska

Čo chceš odo mňa?
Väčšina z nás skúma vývoj súčasného života. Vieme, že mnohé veci či udalosti nemôžeme zmeniť, 

ovplyvniť, zabrániť im ani sa im vyhnúť. Tá najdôležitejšia zmena je vždy zmena nášho postoja. Sme 
deťmi prichádzajúceho kráľovstva, na ktoré denne čakáme.

S pohľadom do budúcnosti sa môžeme pýtať: Aké ohrozujúce zmeny nás čakajú? Budem mať za-
mestnanie? Budem mať dosť peňazí? A čo choroba? Nezistia mi lekári nejakú zákernú chorobu? Ako sa 
bude dariť deťom? Aké zmeny nastanú v cirkevnom živote?... Nebolo by však múdrejšie, keby sme my 
nechali život, aby nám dával otázky?



– 3 –

Keď vidíme krásu, život sa pýta: Dokážeš oceniť túto krásu a byť vďačný Bohu? Keď niekto blízky 
ochorie. Si schopný súcitu a ochotný sa dotýkať uzdravujúcimi rukami? Keď sme chorí. Chceš zmeniť 
svoj životný štýl? Každá udalosť nám dáva otázky, ktoré nás nútia zaujať nejaký postoj. Ten je najviac 
podmienený odpoveďou na hlavnú otázku života, ktorá znie: Čo chceš odo mňa? Každý môže dať inú 
odpoveď. Čo chcem od života v budúcich mesiacoch? Nejako ich prežiť? Udržať si svoju podnikateľskú 
činnosť, svoju prácu, svoju životnú úroveň pri toľkých možných ohrozeniach? Čo chcem urobiť so svo-
jím životom? Kým chcem byť? Ktoré veci chcem urobiť?

Keď Ježiš vychádzal z Jericha, dvaja slepci naňho kričali. Zavolal ich a opýtal sa: „Čo chcete, aby 
som vám urobil?“ Odpovedali mu: „Pane, nech sa nám otvoria oči.“ Čítame, že Ježiš sa dotkol ich očí 
a hneď videli a nasledovali ho. V skutočnosti chceli vidieť Ježiša a nasledovať ho bez zábran slepoty. 
Čo chcem ja? Čo chcem vidieť? Kým chcem byť? Čo chcem robiť? Môžeme byť vnútorne slepí a to vďa-
ka nezmeneným postojom, ktoré sme získali v minulosti a vplyvom postmodernej doby.

Každý deň je aj bude úžasným darom, príležitosťou žiť s Kristom. Každý deň je stavebným mate- 
riálom k vytváraniu hĺbky vzťahu s Kristom. Každý deň môžeme rásť v istote spasenia, posilňovať svoju 
identitu na základe svojho osobného pokánia, ospravedlnenia a odovzdania života nadvláde Krista.

Môžem, ale... Chcem to v skutočnosti? Čo chcem vidieť? Kým chcem byť? Čo chcem robiť? Každý 
z nás máme denne rovnakých 24 hodín života. Životné udalosti, ktoré nás čakajú, sa nás budú stále 
pýtať: Čo chceš odo mňa? Chceš si zabezpečovať kvalitu životnej úrovne, všetok čas maximálne vy-
užívať na zaisťovanie prostriedkov pre život, vyhovárať sa, že dnes nie je toľko času venovať sa du-
chovným veciam ako v minulosti? Chceš prichádzať každú sobotu do zhromaždenia, načerpať jedinú 
duchovnú potravu pre svoj život a potom sa vrhnúť do stravujúceho kolobehu života? Alebo chceš 
v prvom rade hľadať Krista celým srdcom, každý deň žiť na základe viery jeho vôle a keď treba aj 
na okraji spoločnosti, skromne či v ťažkostiach a v núdzi? Čo chceš ty? 

„Pane, nech sa mi otvoria oči!“ Nech mi každá udalosť v budúcnosti otvára oči tak, aby som vždy 
videl Teba a na všetko hľadel cez Teba. Aby som o všetkom premýšľal, všetko plánoval i hodnotil cez 
Teba. A aby som súdil sám seba cez Teba.

Nevieme presne, čo nás čaká v budúcich dňoch, mesiacoch či rokoch. Nevieme, koľko dní nám 
každému jednému dá Boh z  milosti prežiť. No určite bude každý deň originálny, jedinečný, nena-
hraditeľný a neopakovateľný. Bude materiálom pre moju budúcnosť. Materiálom, ktorý rozhoduje 
o mojej večnosti.

Prajem vám všetkým otvorené oči. Áno, život sa rýchlo mení a  ohrozenia budú pribúdať. Ale 
pribúdať budú aj otázky života. Nech nás čaká čokoľvek, nech to budú akékoľvek ťažké či inak ne-
príjemné hrozby, prajem každému otvorené oči hľadiace na Krista a otvorené srdce, rozhodnuté ho 
nasledovať za každých okolností.

Daniel Komora, okrskový kazateľ SZ CASD pre oblasť stredného Slovenska

Dve výzvy, ktoré nám toto obdobie prinieslo
I ja sa chcem pripojiť k vďačnosti nášmu Bohu za to, že nás previedol uplynulým obdobím, že sa 

môžeme opäť stretávať a spoločne Ho uctievať. Pre každého z nás to bolo určité zastavenie v našom 
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zabehnutom stereotype. Mali sme dosť času uvažovať nad všetkým, čo sa dialo, a prehodnocovať náš 
život ako taký. Ako sme v tom všetkom obstáli? Čo sme sa dozvedeli o svojom srdci a svojom vnútri? 
Bola to pre nás príležitosť porásť alebo len smutné odhalenie toho, akí v skutočnosti sme? 

Chcem naznačiť aspoň dve oblasti, ktoré mohli byť pre nás výzvou. Tou prvou je náš osobný 
vzťah s Bohom. Bol tento čas, keď sme sa nemohli spoločne stretávať na bohoslužbách, príležitos-
ťou k prehĺbeniu nášho osobného spojenia a prežívania Boha v našom živote? Využili sme ho k rastu 
v osobnom rozjímaní a načúvaní tomu, čo chce Boh tým všetkým nám osobne povedať? Alebo nám 
bolo pohodlnejšie len počúvať pripravené online programy či kázania a sýtiť sa pripraveným pokr-
mom? Bol Boh a náš osobný čas strávený s Ním tým hlavným zdrojom pokoja, istoty a dôvery v našom 
živote? Alebo sledovanie negatívnych, katastrofických a často až konšpiračných správ určovalo stav 
nášho vnútorného prežívania a postoja k daným udalostiam? A čo oblasť našich vzťahov? Chýbali 
nám vôbec ľudia? Cítili sme hlboký deficit blízkych a hlbokých vzťahov tak, že sme hľadali a využívali 
akúkoľvek novú možnosť spojenia sa s nimi, zdieľania a modlenia sa jeden za druhého? Alebo sme sa 
zmierili s danými okolnosťami uzavretí sami v sebe bez potreby blízkych ľudí v našom živote? Určite 
sú i ďalšie oblasti, v ktorých sme čelili výzvam a v ktorých nám tento čas krízy zjavil skutočnú povahu 
nášho srdca. Možno je nám Boh teraz bližšie, a ak nie, dajme Mu príležitosť, aby to zmenil. 

Na záver chcem poďakovať za všetkých, ktorí napriek okolnostiam pokračovali v osobnom hľada-
ní Boha a Jeho vôle pre nás, i za tých, ktorí využili nové príležitosti byť v spojení v skupinách, zdieľali 
sa, modlili sa jeden za druhého. Ďakujem Bohu za to, že nás i takýmto spôsobom zastavil a dal nám 
príležitosť nanovo si uvedomiť a prežiť to najpodstatnejšie v našom živote.

„A on mu odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou 
a celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie“ (Mt 22,37-39). 

Marek Gurka, okrskový kazateľ SZ CASD pre oblasť západného Slovenska

Oznamy

MIMORIADNE OPATRENIE

Milé sestry a bratia, milí priatelia,
chceme vám aj touto cestou poďakovať za to, že ste strpeli a ešte aj strpíte opatrenia, ktoré musí-

me v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2 vyvolávajúcim ochorenie COVID-19 urobiť.

Na základe výzvy zodpovedných orgánov nášho štátu a na základe rozhodnutia vedenia cirkvi 
sa v našich zboroch a skupinách od stredy 20. mája 2020 uplatňuje tzv. 4. fáza uvoľňovania opatre-
ní, ktoré štát stanovil v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Znamená to, že zhromaždenia 
do 100 ľudí sú možné (pokiaľ sa neprijme ďalšie rozhodnutie) iba za dodržania presných podmienok, 
ktoré nájdete na dole uvedených webových stránkach. O tom, kedy sa konkrétne zbory a skupiny roz-
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hodnú obnoviť svoje bohoslužby, rozhodujú výbory miestnych zborov v spolupráci so svojimi kazateľ-
mi. Kazateľ a štatutárni zástupcovia zborov sú zodpovední za dodržiavanie hygienických a organizač-
ných nariadení štátnych orgánov. Vedenie SZ CASD odporúča, aby bohoslužby v zboroch a skupinách 
prebiehali iba s dodržaním štátnych opatrení. V opačnom prípade je potrebné počkať na zrušenie 
dvojmetrových vzdialeností medzi účastníkmi bohoslužby, ktoré stále platia aj po  20. máji 2020. 
Očakáva sa však, že začiatkom mesiaca jún štátne orgány uvoľnie ďalšie podmienky, o ktorých bude 
vedenie SZ CASD svoje zbory informovať.

Pripájame vám dôležité informácie a linky:
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/

Webová stránka Úradu verejného zdravotníctva SR, kde sa opatrenia uverejňujú: 
http://www.uvzsr.sk/

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 siedme-
ho dňa, 

predseda František Kolesár, tajomník Daniel Márföldi a hospodár Samuel Ondrušek

Výbor SZ CASD rokoval formou videokonferencie
V utorok 28.4.2020, vzhľadom na aktuálnu situáciu, rokoval výbor Slovenského združenia Cirkvi 

adventistov siedmeho dňa online, prostredníctvom videokonferencie.
Predseda výboru Slovenského združenia (VSZ) František Kolesár účastníkov privítal a  vy-

zval ich k zdieľaniu sa o tom, ako veriaci zo zborov z jednotlivých regiónov Slovenska prežívajú 
súčasnú situáciu vyvolanú pandémiou spôsobenou koronavírusom. Účastníci konštatovali, že 
svet online pobožností, online študijných a  modlitebných skupiniek počas týždňa, či online 
skupiniek sobotnej školy priniesol aj mnoho pozitívneho. Zapojili sa napríklad aj tí, ktorí sa 
spoločných bohoslužieb či aktivít doteraz nezúčastňovali. Prínosom pre cirkevné zbory je aj 
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väčší časový priestor, ktorý môžu venovať svojim najbližším vo svojich rodinách. Starší, vedúci 
zborov, diakoni a kazatelia sa podľa svojich možností starajú aj o tých, ktorí moderné komuni-
kačné technológie nevyužívajú, alebo nemôžu využívať. Česko-Slovenská únia cirkvi a jej jed-
notlivé združenia (vrátane slovenského) informujú každý týždeň o všetkých dostupných online 
aktivitách prostredníctvom svojich komunikátorov, štatutárnych zástupcov či kazateľov. Drob-
né technické problémy pri vysielaní ubúdajú, lebo častým používaním sa zvyšuje aj zručnosť 
zúčastnených strán. Účastníci rokovania zdôraznili dôležitosť online aktivít pre mladých ľudí 
v cirkvi i v spoločnosti a vyzývajú vedúcich oddelenia mládeže na všetkých úrovniach k častej-
šiemu využívaniu tohto spôsobu komunikácie aj po uplynutí karantény, pretože pre túto vekovú 
kategóriu to bolo, je a bude veľmi blízke a prirodzené.

Tajomník Česko-Slovenskej únie (ČSU) Peter Čík vyjadril poďakovanie všetkým, ktorí pomáhajú 
prechádzať našej cirkvi cez toto obdobie či už prostredníctvom aktivít českej i slovenskej ADRY, oboch 
mediálnych centier a komunikátorov na všetkých úrovniach cirkvi od únie až po jednotlivé cirkevné 
zbory. Peter Čík informoval o tom, že rokovanie celosvetovej Generálnej konferencie sa presúva zo 
začiatku leta tohto roku na  20. až 25. máj  2021. Podčiarkol, že formou online videokonferencií je 
možné realizovať výborové rokovania, ale nie členské zhromaždenia zborov. S tými je potrebné poč-
kať na uvoľnenie opatrení, následkom ktorých bude možné obnoviť opätovné stretávania sa na bo-
hoslužbách.

V súvislosti s prerokovávanou agendou výbor SZ CASD rozhodol, že Oddelenie diakonie pri Slo-
venskom združení CASD povedie počas tohto konferenčného obdobia Martin Homišin, kazateľ zborov 
Prievidza, Topoľčany a Bánovce nad Bebravou.

Predseda Slovenského združenia CASD informoval výbor Slovenského združenia CASD o  tom, 
že vzhľadom k aktuálnej situácii sa väčšina akcií SZ CASD do leta 2020 zrušila, prípadne 
presunula na jesenný termín. Predmetné zmeny sú neustále aktualizované v Google kalendári 
Slovenského združenia CASD.

Predseda Slovenského združenia František Kolesár informoval aj o  tom, že knižní evanjelisti 
od 10. marca 2020 stratili akýkoľvek príjem. Z toho dôvodu Cirkev adventistov siedmeho dňa hľadá 
spôsoby, ako najlepšie a najefektívnejšie pomôcť v tom, aby nemuseli rušiť svoje živnosti. Preto víta 
pomocnú ruku štátu, ktorý situáciu SZČO (samostatne zárobkových osôb) rieši v Slovenskej republike 
celoplošne.

V  sekcii hospodárskych otázok výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa 
zobral na vedomie svoje decembrové a januárové per rollam schválenia kúpy nehnuteľnosti pre účely 
modlitebne v Košiciach vo Vyšnom Opátskom, predaj jestvujúcej budovy modlitebne na Tajovského 
ulici, ako aj predaj bytu na  Húskovej ulici. V  prechodnom období sa budú členovia zboru Košice 1 
stretávať v prenajatých priestoroch. Hospodár Slovenského združenia CASD Samuel Ondrušek infor-
moval o tom, že pre stanovenie harmonogramu realizácie celého stavebného projektu bude rokovať 
vedenie Slovenského združenia CASD so stavebným výborom zboru Košice 1, a to začiatkom mesiaca 
máj 2020.
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Hospodár združenia informoval aj o tom, že rekonštrukcia modlitebne po požiari s nadstavbou 
bytu v Liptovskom Mikuláši sa realizuje podľa možností, ktoré aktuálna situácia dovoľuje. Vyskytli sa 
však nové skutočnosti, ktoré pôvodný rozpočet navyšujú. Interiér budovy bol znehodnotený hasením, 
musia sa znova realizovať elektrické rozvody, sanitárna technika, kúrenie, podlaha, zateplenie a pod. 
Z  toho dôvodu bude do  júnového rokovania výboru Slovenského združenia predložený definitívny 
rozpočet a po dôkladnom zvážení sa prijme v predmetnej záležitosti nové rozhodnutie.

V  závere predseda združenia František Kolesár poďakoval všetkým za  konštruktívnu a  láskavú 
atmosféru pri rokovaní. Stretnutie bolo ukončené modlitbou tajomníka Česko-Slovenskej únie CASD, 
Petra Číka.

Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD

Rodičom a učiteľom DSŠ
Sobotný čas, ktorý sme kvôli preventívnym opatreniam trávili v  rodinách 

a na online stretnutiach, sa blíži ku koncu a my sa budeme vracať do modlitební. 
Hygienické opatrenia nám však v mnohých zboroch nedovolia vrátiť sa k predchá-
dzajúcemu „bežnému“ režimu, či už kvôli aktivitám (hlavne s menšími deťmi) alebo 
malým priestorom, kde sa s deťmi počas sobotnej školy zdržiavame.

Využime na  stretávanie Bohom stvorenú modlitebňu – prírodu. Počasie sa otepľuje, 
príroda je plná vetraných priestorov . Hlavne menšie deti ocenia možnosť pohybu po dlhom odlú-
čení od kamarátov. Vďaka množstvu úžasných podnetov, ktoré nám Stvoriteľ dal, stretnutie v prírode 
nevyžaduje takú prípravu ako stretnutie v interiéri a požehnaný spoločný čas vytvorí aj jednoduchý 
príbeh a obyčajné spoločenstvo. Ak nám okolie zboru nedovoľuje stretnúť sa blízko zboru, využime 
poobedný čas bez stráženia hodiniek.

Predchádzajúce týždne nás „donútili“ vytvoriť alternatívne detské „sobotné vyučovanie“. Inšpi-
rujme sa ním a využime nápady a materiály aj v ďalšom stretávaní.

Pripomínam:
•	 „Kresťanská mama“ (skupina na Facebooku) zdieľanie kresťanských nápadov, odka-

zov, aktivít
•	 „Učím DSŠ“ (skupina na  Facebooku pre učiteľov DSŠ) zdieľanie nápadov, materiálov 

a aktuálnych informácií
•	 dss.casd.sk/doma - nápady, odkazy na materiály, produkty, weby
•	 internetový kurz Hľadaj, pátraj od Klub Prieskumník – Pathfinder
•	 Klub Pathfinder na Facebooku – súťaž, zaujímavé nápady na aktivity a tvorenie
•	 www.pathfinder.sk/doma - nápady, tipy, tvorenie, aktivity

Som vďačná nášmu Bohu za možnosti a príležitosti, ktoré sme za posledné dva mesiace mali, 
za všetky rodinné bohoslužby a videostretnutia, za vzájomné inšpirácie a pokojný priebeh situácie 
v našej krajine. Nech vás Boh sprevádza v ďalšej etape nášho pozemského života.

Lýdia Grešová, Detská sobotná škola CASD
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Biblický Pátrač
Finále Biblického Pátrača plánované na koniec mája bolo zrušené. Som však 

vďačná za každé dieťa, ktoré dokončilo 1. kolo doma a venovalo čas čítaniu Bib-
lie, a tiež za rodičov a učiteľov, ktorí pri tom deti viedli a venovali sa im.

Chceme (spoločne s vami) motivovať deti, aby čas, ktorí ešte trávia doma 
(a nielen ten), využili k čítaniu Biblie, preto pripravujeme „náhradu“ finále 
– miniPátrača.

Bude to štúdium 5 krátkych motivačných pasáží/kapitol z  Biblie. Jeden týždeň – jedna 
kapitola. Po týždni štúdia bude na internete otvorený online test. Pátrači, ktorí za daný čas (v každej 
kategórii) správne odpovedia na  čo najviac otázok, sa stanú výhercami týždňa a  získajú možnosť 
výberu knižnej odmeny z vydavateľstva Advent-Orion.

Prvýkrát sa začne miniPátrač 24. mája štúdiom Žalmu 23, test bude otvorený v nedeľu 
31. mája. Presné pravidlá a časy budú zverejnené na dss.casd.sk/patrac, takisto tam nájdete aj 
odkaz na test.

Lýdia Grešová, Detská sobotná škola CASD

GLOW letáčiky v slovenčine
Vydavateľstvo Advent-Orion v  spolupráci s  oddelením misie Slovenského 

združenia CASD na  koncoročnom stretnutí starších a  vedúcich zborov v  roku 
2019 predstavilo tzv. misijné letáčiky GLOW s  biblickou, etickou či celospolo-
čenskou tematikou. Zbory a  skupiny SZ CASD ich môžu vo svojich priestoroch 
ponúknuť návštevníkom zaujímajúcim sa o  aktuálne otázky. Zbory ich majú 

k dispozícii v špeciálnych stojanoch, väčšinou pred vstupom do zborovej miestnosti. Letáčiky sú ur-
čené okrem toho aj pre všetkých záujemcov, ktorí chcú takýmto spôsobom vo svojom okolí slúžiť 
a zvestovať evanjelium. Objednať a odobrať ich je možné u zborových traktátnikov alebo priamo vo 
Vydavateľstve Advent-Orion:https://www.adventorion.sk/ Odporúčame, aby letáčiky objednávali 
prioritne celé cirkevné zbory a používali ich v rámci svojich miestnych zborových aktivít. Letáčiky sú 
zadarmo. Postupne sú každý týždeň sprístupňované aj v PDF na stránke Slovenského združenia tu:  
https://www.casd.sk/glow-letaciky-v-slovencine/

Projekt GLOW je celosvetový projekt Generálnej konferencie CASD,  prístupný v mnohých jazy-
koch a  sme radi, že aj my na  Slovensku sme sa mohli stať jeho súčasťou. Zatiaľ je k  dispozícii 18 
letáčikov. Najnovší z nich reaguje na súčasnú situáciu s celosvetovou pandémiou ochorenia COVID-19 
a nájdete ho aktuálne vložený do každého Spravodajcu. Prosíme vás, milé sestry a bratia, modlitebne 
zvážte svoje zapojenie do tejto služby a neváhajte sa v prípade akýchkoľvek otázok obrátiť na svojich 
kazateľov či administrátorov SZ CASD.

Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD
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Nádej pre zajtrajšok, kniha o nádeji z Vydavateľstva ADVENT-ORION
Milí priatelia, vďaka veľkej obetavosti a  nasadeniu ochotných 

ľudí, ktorí v  priebehu krátkeho času pracovali na  tom, aby sa aj 
slovenskému čitateľovi mohla dostať do  rúk kniha  NÁDEJ PRE 
ZAJTRAJŠOK – autor Mark A. Finley, tzv. misijná kniha roku 2020 
Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa, bol tento 
projekt v  týchto dňoch úspešne zavŕšený. Vydanie knihy je spon-
zorované Česko-Slovenskou úniou a  Slovenským združením Cirkvi 
adventistov siedmeho dňa,   aby v  čase poznačenom pandémiou 
vyvolanou koronavírusom, prinášala nádej všetkým, ktorí si ju pre-
čítajú. Knihu si je možné objednať cez zborových traktátnikov, alebo 
priamo z vydavateľstva Advent-Orion.   Cena publikácie je vďaka 
dotácii iba 0,50 €. Je k dispozícii v mäkkej väzbe a má 110 strán. 
Expedícia knihy v papierovej forme sa uskutoční od 25. mája 2020 
prednostne pre tých, ktorí si ju vopred objednali. Kniha je vhod-

ná na darovanie priateľom a známym a tiež na evanjelizáciu – šírenie radostnej správy. Zapojiť sa 
môžu jednotlivci i celé zborové spoločenstvá. Okrem toho si ju záujemcovia môžu stiahnuť v PDF už 
dnes: Nádej pre zajtrajšok v PDF

Posolstvo Marka A. Finleyho:
Posledných päťdesiat rokov som cestoval po svete a miliónom poslu-

cháčov zvestoval pravdy Božieho slova. Nedávno som si uvedomil, že ľudia 
sa stále viac zaujímajú o budúcnosť. „Zaujímajú sa“ asi nie je to najlepšie 
slovo. Skôr sa budúcnosti boja. Majú strach, aký bude svet, v ktorom vy-
rastajú ich deti. Niektorí sa dokonca obávajú, že svet, ako ho poznáme, 
prestane existovať. Táto kniha nie je o strachu. Je o nádeji.

Som presvedčený, že ste si ju nevybrali preto, aby ste sa nechali vy-
strašiť pochmúrnymi štatistikami o zle, ktoré sa odohráva všade naokolo. 
Držíte ju v rukách preto, že túžite po nádeji – nádeji nielen pre dnešok a zajtrajšok, ale po nádeji, ktorá 
pretrvá. Kapitoly knihy sú plné posolstva o nádeji. Stretnete s v nej s Bohom, ktorý vás miluje viac, než 
si dokážete predstaviť a má s vaším životom neuveriteľný plán. Dočítate sa o Božom záchrannom pláne 
pre našu neposlušnú planétu. Lepšie pochopíte udalosti, ktoré sa dejú vo svete. Na základe Božieho slova 
sa dozviete, ako sa svet skončí. Čoskoro pominú choroby, smútok, slzy a  smrť. Ježiš nám sľúbil úplne 
nový svet. Už skoro príde a vezme nás domov. O tom je táto kniha. Ak si ju prečítate, vaše srdce sa naplní 
nádejou.

Oddelenie misie Slovenského združenia CASD

Dôležité upozornenie: Ďalšie knihy k stiahnutiu zadarmo v PDF ponúka Vydavateľstvo Advent-
-Orion na tomto odkaze:

https://www.adventorion.sk/kategoria-produktu/elektronicke-knihy-zadarmo/
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Audiokniha Poslovia nádeje
Som vďačný predovšetkým Pánu Bohu, ale aj celému 

tímu, že od  15. mája je zverejnená ďalšia kompletná au-
diokniha zo série Dráma vekov od  Ellen Gould Whiteovej 
– Poslovia nádeje.

Táto štvrtá časť tematicky nadväzuje na udalosti po ukrižovaní Ježiša Krista. Predstavuje predo-
všetkým dejiny ranej kresťanskej cirkvi, novozákonných hrdinov viery (Petra, Štefana, Jána, Pavla…) 
a  mnohých ďalších, ktorí stáli na  začiatku histórie kresťanstva. Boli týraní a  zatváraní do  väzenia, 
hájili sa pred vládcami vtedajšieho sveta a niektorí zahynuli mučeníckou smrťou. Nikdy, ani v tých 
najkritickejších okamihoch, nestratili nádej, že ich prehra v skutočnosti znamená víťazstvo.

Prosíme vás, pokračujme aj my v  tejto nádeji prameniacej z  Ježišovho víťazstva a  blízkeho 
stretnutia s ním a zdieľajte tieto audioknihy ako aktuálne posolstvo so svojimi blízkymi na sociálnych 
sieťach. Inšpirujme sa týmto výkladom Božieho slova, ktoré chce na ceste za Ježišom povzbudiť kaž-
dého z nás.

Všetky linky na audioknihu POSLOVIA NÁDEJE nájdete na
www.studionadej.sk/poslovia-nadeje
Všetky linky na audioknihu CESTA LÁSKY nájdete na
www.studionadej.sk/cesta-lasky

Bronislav Soós, riaditeľ Štúdia Nádej



POmáhamE ľuďOm, 
mEnÍmE ŽIVOTy

V týchto dňoch si pripomíname službu našej humanitárnej organizácie ADRA, ktorá pôsobí v 130 
krajinách sveta a na Slovensku už 25 rokov. Počas aktuálnej pandémie je naša spoločná aktivita veľmi 
intenzívna hlavne na Slovensku. 

Radi by sme všetkým vám poďakovali za priazeň, ale aj za spoluprácu a podporu. Mnohí ste sa 
zapojili ako dobrovoľníci, alebo ste nás podporili finančným darom. Vďaka tomu sme mohli urobiť 
veľa užitočnej práce a spoločne slúžiť.  

AKTUÁLNE POMÁHAME: 
ADRA v prvej línii počas pandémie 
koronavírusu

Pandémia koronavírusu COVID-19 sa stala 
pre nás výzvou využiť skúsenosti zo zahraničných 
misií doma. Keď prišlo pozvanie k  spolupráci 
z  infektologickej kliniky v  Bratislave na  Kramároch, 
hneď sme sa pustili do práce. 
Budovanie testovacích centier COVID-19

Pomohli sme pri vybudovaní stredísk pre 
testovanie pacientov na  COVID-19. Zabezpečili sme 
kontajnerové bunky, ktoré slúžia ako ordinácie pre lekárov a zdravotníkov pri vyšetrení na COVID-19. 
Vyšetrenia a odbery mimo budovy nemocnice chránia pred šírením nákazy pacientov, zdravotníkov 
a tiež nemocnice pred kontamináciou. Aj vďaka týmto opatreniam a profesionalite našich zdravotníkov 
máme na Slovensku také pozitívne čísla v počte nakazených a pacientov s koronavírusom.



Budovanie filtrov na oddelenie červených zón 
v nemocniciach

Pacientov s diagnózou COVID-19 pribúda, preto 
na  oddeleniach vznikajú „červené zóny“, kde platia 
prísne epidemiologické opatrenia. ADRA prijala 
úlohu rýchlo vybudovať ľahké deliace priečky (filtre) 
z lexanu, ktoré delia bielu a červenú zónu a chránia 
pacientov i personál nemocnice.  

Na  niektorých oddeleniach, napríklad 
Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS), kde ležia 
pacienti s  diagnostikovaným COVID-19 napojení 
na  prístrojoch, sme museli pracovať za  plnej 
prevádzky, takže sme si vyskúšali ako sa človek zapotí v celotelovom skafandri.

Pomoc seniorom
Uvedomujeme si, že seniori sú najviac ohrozenou skupinou 

koronavírusom COVID-19. Preto sa venujeme distribúcii vitamínov, 
vitamínových nápojov a  výživových doplnkov na  zvýšenie imunity 
seniorov, ktorí žijú v domovoch a ústavoch sociálnej starostlivosti, ale 
aj opustení vo svojich domácnostiach.

Našu spoločnú službu môžete podporiť aj svojím 
finančným príspevkom do  aktuálnej celocirkevnej  
zbierky pre ADRA Slovensko, ktorá prebieha vo 
všetkých našich zboroch. 

Prispieť môžete priamo na  účet, alebo 
prostredníctvom služby darujme aj využitím QR kódu.  

Ďakujeme, priatelia, že nám pomáhate pomáhať 

ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, o.z.,  
Cablkova 3, 821 04 Bratislava 2, kancelária: Pražská 11, 811 04 Bratislava 1  
E-mail: office@adra.sk, IČO: 30804850 
Číslo účtu: SK03 8330 0000 0027 0173 4540
www.adra.sk
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Nezabudnime, čo sme sa v núdzi naučili
Možno sa každý z nás počas núdzového stavu niečo 

nové naučil. U  mnohých to bolo najskôr ovládanie rôz-
nych aplikácií pre internetové videokonferencie, ale ur-
čite pribudol aj celý rad ďalších skúseností, ktoré by nás 
bez prežitia tohto zvláštneho obdobia asi minuli.

Aj pre Adventistickú službu ľuďom so špeciálnymi potrebami znamenali uplynulé mesiace zís-
kavanie nových poznatkov a hľadanie nových ciest. Zistili sme, že i v cirkvi platí ono známe „keď 
sa chce, všetko ide.“ Ešte pred niekoľkými týždňami sme napríklad netušili, koľko našich zborov 
dokáže solídne zaistiť internetový prenos bohoslužby tlmočenej do znakového jazyka nepočujú-
cich. Nevedeli sme tiež, že nemusí byť vôbec zložité ani nákladné stretnúť sa na efektívnej porade 
s koordinátormi tejto služby nielen v rámci našej divízie, ale ani v rámci celosvetovej cirkvi – a že je 
možné dokonca usporiadať veľmi rýchlo i európsky online videokongres nepočujúcich adventistov 
(mal by prebehnúť na konci mája). Skoro sa zdá, že v porovnaní s akciami vyžadujúcimi osobný 
kontakt (ktoré samozrejme majú tiež svoju nezastupiteľnú úlohu) sa dá mnohé zvládať podstatne 
lacnejšie, a pritom i veľmi kreatívnym a zaujímavým spôsobom.

Nežijeme v ilúziách a dá sa očakávať, že po uvoľnení obmedzujúcich opatrení skončia postup-
ne i  všetky „výhody“, ktoré prinášala súčasná situácia. Napríklad nepočujúci, ktorí si mohli celý 
rad posledných sobôt užívať luxus kvalitne tlmočených prenosov na YouTube, sa už teraz trocha 
obávajú návratu k (pre nich) ťažšie zrozumiteľným obvyklým zborovým bohoslužbám – a úplne 
sa hrozia prechodného obdobia, keď už nebude online tlmočenie bohoslužieb zaisťované a súčas-
ne budú v zboroch musieť ešte všetci účastníci nosiť rúška (takže odpozorovanie bude nemožné 
a zrozumiteľnosť bude ešte ťažšia ako obvykle). Možno začneme v dohľadnom čase znova cestovať 
(asi ešte nákladnejšie ako pred touto krízou) a  vytratí sa aj naša novonadobudnutá schopnosť 
organizovať, koordinovať a zaisťovať jednotlivé aktivity, udalosti a služby rýchlo, pružne a lacno. 
Nemali by sme však zabudnúť všetko, čo sme sa naučili. Nielen preto, že podobné núdzové ob-
dobia sa môžu v budúcnosti opakovať, ale i preto, že aspoň niektoré novozískané zručnosti môžu 
v cirkvi naďalej prinášať veľké požehnanie.

Možno stojí za  to spomenúť ešte jeden nezanedbateľný prínos koronavírusového obdobia. 
V podstate všetci si vyskúšali životnú chvíľku plnú výrazných obmedzení. Nebol to klasický hendi-
kep, lebo obmedzenia platili pre celú spoločnosť, nikto nebol významne znevýhodňovaný oproti 
ostatným. Prakticky všetci sme tak mali príležitosť vcítiť sa do situácie tých, ktorých potreby a am-
bície nemôžu byť bezo zvyšku naplnené, pretože tomu bránia isté bariéry, ktoré nie je vôbec ľahké 
alebo ani možné prekonať. A presne to každodenne prežíva väčšina ľudí so špeciálnymi potrebami 
– nie však iba počas niekoľkých týždňov či mesiacov, ale trvalo a podstatne závažnejším spôso-
bom. Dostali sme teda malú lekciu empatie – predovšetkým na tú by sme zrejme nemali zabúdať 
(pokiaľ sme si všakže z tejto lekcie to podstatné naozaj odniesli).

Pripomíname, že informácie o Adventistickej službe ľuďom so špeciálnymi potrebami a nepo-
čujúcim v našej únii môžete stále nájsť na webových stránkach bezbarier.casd.cz a neslysici.casd.cz. 

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



Plán návštev zborov  
(podľa aktuálnej situácie s pandémiou Covid-19)

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 informá-
ciu vo svojom regióne si, prosím, vždy overte u svojho zborového kazateľa.

Jún 6. 13. 20. 27.

Pavlík M.        

Čík P.        

Škrla M.        

kolesár F. Banská Bystrica 1 Žilina R Spišská Nová Ves 

Márföldi d. Nové Zámky Košice Revúca Banská Štiavnica

ondrušek S.   Poproč R  

Bielik S.        

Soós B. Púchov Zlaté Moravce Banská Bystrica 2 Gerlachov

Majtán M. Banská Bystrica 1 Michalovce D

Šolc J.   Vojňany    

Špalek r.        

novota J.        

14. Výbor Slovenského združenia CASD Liptovský Hrádok

27. ZBIERKA 13. soboty pre Transeurópsku divíziu

dôležité akcie v júni 2020


