
Konečne sa náš život vracia späť 
do (ne)normálnych Koľají

V  posledných dňoch sa tvárime ako víťazi 
nad pandémiou a  netrpezlivo čakáme, kedy sa 
konečne zbavíme všetkých karanténnych opat-
rení a život sa opäť vráti do starých normálnych 
– alebo nenormálnych koľají. Čo sme sa za po-
sledné mesiace naučili? Čo sme stratili a čo sme 
naopak získali?

Stratili sme našu bohorovnú istotu, že ria-
dime svet a  všetko máme pevne vo svojich ru-
kách. Na tvárach aj tých najspupnejších politikov 

a vládcov sveta bolo vidieť štipku pokory, keď s prekvapením zistili, že malý, voľným okom neviditeľný 
vírus dokáže zastaviť veľký biznis, dopravu, priemysel, obchod, zatvoriť hranice, fabriky, školy, letis-
ká... a nikoho sa nepýta.

S prekvapením sme zistili, ktoré veci a vzťahy sú naozaj životne dôležité a bez čoho naopak doká-
žeme žiť. Táto katarzia bola veľmi užitočná. Alebo nie?    

Napríklad školstvo: zatvorili sa školy a niektorí otcovia a mamy s prekvapením zistili, že majú 
zodpovednosť za vzdelanie svojich vlastných detí. Pritom nečakane objavili v sebe pedagogické ob-
darovanie. Je to zlé alebo dobré?

Alebo šport: zatvorili sa štadióny. Ale ľudia namiesto toho, aby chodili masovo fandiť, začali indi-
viduálne športovať. Je krásne vidieť, ako otcovia a synovia alebo celé rodiny spolu bicyklujú, behajú, 
trávia čas v prírode. Je to horšie alebo lepšie?

Zastavila sa letecká doprava a pribrzdil sa priemysel. Za krátky čas sa nečakane výrazne zlepšil 
stav ovzdušia a atmosféry. Je to horšie alebo lepšie?

Obmedzil sa obchod so zahraničím. A hľa – zistili sme, že zemiaky rastú aj na Liptove, cesnak 
nemusíme doviezť z Číny a mrkvu z Egypta, ale vyrastie aj na našej vlastnej záhradke... Len ju treba 
pokopať a strčiť semienka do zeme!

A  potom náboženstvo: zatvorili sa kostoly a  modlitebne. Znova sa učíme modliť a  čítať Božie 
Slovo v súkromí. Kedysi sa tomu hovorilo „rodinné pobožnosti“. Aké vzácne je byť s najbližšou rodinou 
okolo spoločného stola.

A teraz, keď sa epicentrum nákazy posunulo na iné kontinenty, máme pocit, že sme vyhrali vojnu 
a chceme vrátiť život do starých koľají? Tak si kladiem otázku, či to naozaj chceme po starom, alebo 
by sme boli ochotní niečo pozitívne si aj uchovať?  
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Aký vplyv bude mať na cirkvi a na vieru v Boha obdobie zatvorených kostolov a modlitební? Bu-
deme si teraz viac vážiť spoločenstvo veriacich a naše zbory sa zase naplnia? Alebo sme si už celkom 
odvykli a pohodlne ostaneme doma? Veď sa dá aj z postele kliknúť a vybrať nejakú pre seba vhodnú 
kázeň...

Aký vplyv bude mať na naše rodiny obdobie, keď sme pracovali z domu a chtiac-nechtiac boli od 
rána do večera spolu s deťmi? Prejaví sa to na zvýšení pôrodnosti alebo skôr rozvodovosti? To všetko 
sú dobré otázky. Odpovedia nám štatistiky asi tak o rok.

Máme žialiť za tým, čo sme stratili, alebo naopak tešiť sa z toho, čo sme získali? Uvažujme spo-
ločne aj o týchto otázkach a buďme Pánu Bohu vďační za to, že aj takéto boľavé zastavenie sa môže 
u nás obrátiť na veľké požehnanie.

Stanislav Bielik, riaditeľ ADRA Slovensko

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.

Čo sa týka dokumentu „Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohro-
zení verejného zdravia, 9. 6. 2020“, vedenie Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa 
odporúča zborovým kazateľom v spolupráci s konkrétnymi zborovými výbormi zorganizovať od so-
boty 13. júna 2020 bohoslužby vo svojich modlitebniach. Podmienkou je dodržanie všetkých ustano-
vení predmetného dokumentu. Zodpovední za ich plnenie sú miestny kazateľ a poverení zástupcovia 
jednotlivých zborov. 

Pripájame 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/
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Odkaz na neustále aktualizovaný nstagramový 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

Výbor Slovenského združenia CASD rokoval v Liptovskom Hrádku 
V nedeľu 14. 6. 2020 sa uskutočnilo piate rokovanie výboru Slovenského združenia Cirkvi adven-

tistov siedmeho dňa v Liptovskom Hrádku na pôde budovy miestneho zboru cirkvi.
Predseda výboru Slovenského združenia (VSZ) František Kolesár privítal účastníkov a vyzval ich 

na dialóg o obnovenom stretávaní sa v zboroch SZ CASD po uvoľnení väčšiny obmedzení, ktoré pri-
niesla pandémia vyvolaná koronavírusom. Členovia VSZ CASD hovorili o prejavoch Božej milosti vo 
svojich životoch i v životoch svojich zborov a skupín. Konštatovali, že účastníci bohoslužieb prežíva-
jú nefalšovanú radosť z opätovného stretávania a uvedomujú si prednosti osobného spoločenstva 
jedného s druhým. Predseda SZ CASD otvoril text Biblie Zj 7,15-17 a poukázal na apoštolom Jánom 
zdôrazňovanú nádej viažucu sa na nové spoločenstvo v  novom domove, ktorý chystá náš Pán pre 
svoje deti. Napokon sa členovia VSZ zapojili do spoločnej modlitebnej chvíľky.

Hospodár Česko-Slovenskej únie (ČSÚ) Marek Škrla informoval o tom, že väčšina kompetencií súvi-
siacich s činnosťou cirkvi sa presunula a presúva na jej tri združenia. Spoločné výbory a projekty sa orga-
nizujú tak, že medzi predmetnými združeniami sa v rámci výboru ČSÚ CASD volí nejaká osoba z konkrét-
neho združenia, ktorá sa stáva koordinátorom na únijnej úrovni. Ďalej konštatoval, že kríza spôsobená 
koronavírusom nás naučila, že jedinou istotou je pre nás Hospodin nad nami. Vyjadril vďačnosť za to, že 
v rámci únie dokážeme fungovať ako jeden celok a tímový duch v spolupráci sa posilňuje.

Predseda SZ CASD František Kolesár vyjadril poďakovanie ČSÚ CASD za pomoc pri vyriešení si-
tuácie s organizáciou ADRA Slovensko. Členovia VSZ boli informovaní o tom, že v rámci prijímacích 
pohovorov na Adventistickom teologickom inštitúte ČSÚ CASD (ATI ČSÚ CASD) bol v prvom kole zo 
Slovenska prijatý Marek Nehyba zo zboru Revúca. Predseda SZ CASD apeloval na členov VSZ CASD, 
aby vo svojom okolí motivovali budúcich študentov prihlásiť sa v druhom kole prijímacích pohovorov.

V súvislosti s prerokovávanou agendou Výbor SZ CASD schválil tzv. Smernicu ohľadom hlasovania 
per rollam pre VSZ CASD a zobral na vedomie tzv. pracovnú verziu Smernice o zneužívaní neplnole-
tých, o ktorej prebieha diskusia na všetkých úrovniach cirkvi v ČSÚ CASD.

Predseda SZ CASD informoval členov VSZ o tom, že situácia v ekonomickom oddelení SZ CASD 
si vyžaduje reštrukturalizáciu celej učtárne a  jej softvérového vybavenia vzhľadom na legislatívne 
procesy, ktoré turbulentná doba so sebou prináša. V súvislosti s tým sa naďalej hľadá aj personál-
ne riešenie obsadenia učtárne, jednak preto, že po lete 2020 plánuje ukončiť svoj pracovný pomer 
účtovníčka Zuzana Riečanová a tiež preto, že k uvedenému zaviazali SZ CASD aj delegáti poslednej 
konferencie SZ CASD.

V ďalších personálnych otázkach boli členovia VSZ CASD informovaní, že vedenie SZ CASD robí 
všetko pre to, aby sa situácia ohľadom chýbajúceho druhého kazateľa v bratislavských zboroch čím 
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skôr vyriešila, keďže Alexej Muráň nakoniec do nástupnej praxe  ku kazateľovi Marekovi Riečanovi 
nenastúpil. Výbor SZ CASD schválil, aby Anton Duran zo zboru Banská Bystrica 1 od 1. 9. 2020 nastúpil 
na 50-percentný úväzok do štvorročnej nástupnej kazateľskej praxe ku kazateľovi Filipovi Soósovi.

Predseda SZ CASD František Kolesár informoval o tom, že vo veci projektu LIGHT Slovensko 2020 
pod vedením Jaromíra Novotu, vedúceho Oddelenia zdravia pri SZ CASD, prebieha diskusia o náčrte 
konceptu celého projektu. Jej výsledkom budú učebné osnovy, ktoré budú výboru SZ CASD predlože-
né na jeho najbližšom rokovaní.

Člen výboru SZ CASD a riaditeľ Maranatha z. s. Praha Juraj Turóci informoval o tom, že pôvodný 
projekt YFJ (Youth for Jesus – mladí pre Krista) na území Moravskosliezskeho združenia CASD v Karvi-
nej a Havířove musel byť zrušený pre situáciu spôsobenú koronavírusom. Z toho dôvodu sa pripravuje 
náhradný desaťdňový tzv. YFJ Camp 2020 v Haliči, a to v termíne od 17. do 26. júla 2020. Čo sa týka 
náplne, 70 % času bude venovaných duchovnej investícii do mladých ľudí a 30 % službe.

V sekcii hospodárskych otázok Výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho schválil 
končený rozpočet rekonštrukcie zboru s nadstavbou bytu po požiari zborovej budovy v Liptovskom 
Mikuláši, vrátane zvýšených nákladov spojených so znehodnotením interiéru budovy hasením. 
Hospodár SZ CASD Samuel Ondrušek oboznámil členov výboru SZ CASD  so situáciou projektu novej 
modlitebne v Košiciach, kde prebehol predaj bytu na Húskovej ulici a kúpa nového objektu vo Vyšnom 
Opátskom. Finalizuje sa príprava projektovej dokumentácie a prebieha proces predaja jestvujúcej bu-
dovy modlitebne na Tajovského ulici. V ďalšom bode VSZ CASD schválil rekonštrukciu elektroinšta-
lácie a opravu omietok v priľahlých priestoroch budovy modlitebne v Žiline, rekonštrukciu kúrenia 
v budove zboru vo Vaďovciach, rekonštrukciu sociálneho zariadenia zborového domu v Michalovciach 
a výmenu bytového jadra kazateľského bytu v Lučenci.

V  závere predseda združenia František Kolesár poďakoval všetkým za konštruktívnu a  láskavú 
atmosféru pri rokovaní. Stretnutie bolo ukončené modlitbou.

Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD

GLOW letáčiky – SVETLO PRE TEBA A PRE VŠETKÝCH 
Vydavateľstvo Advent-Orion v spolupráci s oddelením misie Slovenské-

ho združenia CASD na koncoročnom stretnutí starších a vedúcich zbo-
rov v roku 2019 predstavilo tzv. misijné letáčiky GLOW, ktoré môžu zbory 
a skupiny SZ CASD vo svojich priestoroch ponúknuť návštevníkom zaujímajúcim 
sa o aktuálne otázky s biblickou, etickou či celospoločenskou tematikou. Zbory 

ich majú k dispozícii v špeciálnych stojanoch, väčšinou pred vstupom do zborovej miestnosti. Letáčiky 
sú okrem toho určené aj pre všetkých záujemcov, ktorí chcú takýmto spôsobom vo svojom okolí slú-
žiť a zvestovať evanjelium. Objednať a odobrať ich je možné u zborových traktátnikov alebo priamo 
vo  Vydavateľstve Advent-Orion. Odporúčame, aby letáčiky objednávali prioritne celé cirkevné 
zbory a používali ich v rámci svojich miestnych zborových aktivít. Materiály sú zadarmo.

Projekt GLOW je celosvetový projekt Generálnej konferencie CASD prístupný v mnohých jazykoch 
a sme radi, že sme sa aj my na Slovensku mohli stať jeho súčasťou. Zatiaľ je k dispozícii 18 letáčikov. 
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Najnovší z nich reaguje na súčasnú situáciu s celosvetovou pandémiou ochorenia COVID-19. 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. Samozrejme, letáčiky 
GLOW sú k dispozícii na šírenie aj v online priestore. Je možné s nimi pracovať aj zdieľaním na 
sociálnych profiloch či preposielaním v PDF. Letáčiky nájdete tu: ONLINE LETÁČIKY GLOW  Stiahnuť 
v PDF si ich môžete tu: GLOW letáčiky v PDF

Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD

EXKLUZÍVNA KNIHA „ODMENENÉ SNAHY DOBREJ MATKY“ z roku 1926 
Vydavateľstvo Advent-Orion ponúka v  PDF na stiahnutie exkluzívnu knihu  

„ODMENENÉ SNAHY DOBREJ MATKY” z roku 1926, ktorú vydalo Adventné naklada-
teľstvo v Brne-Kráľovom poli. Kniha bola vytlačená v Turčianskom svätom Martine 
a je k dispozícii tu: 

https://www.casd.sk/wp-content/uploads/2020/04/Odmenene-snahy-PDFa.pdf

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

https://www.adventorion.sk/kategoria-produktu/elektronicke-knihy-zadarmo/
Ján Muntág, riaditeľ  Vydavateľstva Advnet-Orion

Čo nové pre vás pripravujeme
Chcem poďakovať Bohu za jeho pomoc v  minulých 

dňoch, kedy sme mohli sprístupniť dva diely EGW Cesta 
lásky a  Poslovia Nádeje. Ale som vďačný aj za to, že sme 
mohli v  čase pandémie pomôcť zabezpečiť prenosy zo 
zboru Bratislava, Cablkova. S jeho pomocou chceme ďalej pokračovať vo vydavateľských aktivitách 
a zároveň vás informovať o tom, čo nové pripravujeme. Verím, že to prinesie požehnanie nielen vám, 
ale aj ľuďom vo vašom okolí.

Programy pre deti a mládež tvoria dlhodobo podstatnú časť našej tvorby. Sme radi, že o tento typ 
programov je stále najväčší záujem, a preto majú v našom edičnom pláne dôležité miesto.

Animované pesničky
Po rôznych sériách animovaných biblických príbehov sme sa rozhodli pripraviť nový typ relácie. 

Brazílske štúdio Nuevo Tiempo pripravuje krátke animované biblické príbehy spracované ako pesnič-
ky. Príbeh – pesnička má okolo 4 min., spievajú ju muž, žena  a niekedy aj deti. Pesničky sú živé, ľahko 
sa dajú naučiť. Súčasťou moderne spracovaných animácií je aj text piesne. Rokujeme s vlastníkmi 
o udelenie licencie na spracovanie v slovenčine.

Semienka
Audioknihy sa tešia veľkej obľube nielen u  detí, ale aj u  ich rodičov. Mnohí ich počúvajú spo-

lu napríklad počas cesty autom alebo večer pred spaním. Kniha Semienka vyšla vo vydavateľstve  
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Advent-Orion a my sme sa rozhodli spracovať ju ako zdramatizované čítanie. Pokiaľ ste knihu nečítali, 
určite vás zaujme silný príbeh deduška a malého chlapca, ktorý pred svojou smrťou daruje svojmu 
vnukovi veľmi vzácny poklad.

Pokračujeme v príprave 8. časti dokumentárneho seriálu Príbehy písané životom. Dva diely už 
máme hotové a tretí začíname filmovať.

Poznávam a napriek tomu verím
Veda a viera. Na prvý pohľad dva absolútne rozdielne a nezlučiteľné pohľady na chápanie sveta. 

Ako je však možné, že mnohí geniálni vedci ako Einstein, Pascal či zakladateľ genetiky Gregor Mendel 
boli  veriaci? Určite vás bude zaujímať, aký názor majú na vieru niektorí súčasní slovenskí a českí ved-
ci. Som rád, že v dokumente vystupuje významný český vedec Prof. RNDr. Vladimír Král, DSc.

Za zavretými dverami...
V domácnosti môžeme prežívať veľa pekných chvíľ, ale niekedy aj mnoho bolesti. Jedným z veľmi 

zlých zážitkov, ktoré zasahujú všetkých členov domácnosti, je domáce násilie. Ako sa tomuto naras-
tajúcemu fenoménu brániť? Ako ochrániť seba, svojho partnera a aj deti? Môžete si vypočuť príbehy 
troch žien a jedného muža o tom, ako domáce násilie zasiahlo do ich života. Ich výpovede sú prepo-
jené praktickými radami odborníkov – psychológa a psychoterapeuta.

Krotitelia displejov
Nielen my dospelí, ale hlavne deti a mládež sa stávajú závislými od mobilov, internetu a sociálnych 

sietí. Žiaľ, tento spôsob trávenia času je veľmi nebezpečný hlavne preto, že si často neuvedomujeme 
nebezpečenstvo tohto novodobého fenoménu. Práve o tejto problematike začíname filmovať.

Programovanie života 1+2
V spolupráci so spoločnosťou Maranatha plánujeme vydať dvojdielny dokument so slovenskou 

a českou grafikou a dabingom. Obsahovo je tematika podobná dokumentu Achillove päty evolúcie, 
no tento dokument je podaný jednoduchšie a zrozumiteľnejšie.

EGW Dráma vekov
Pokračujeme v  príprave dielu Na úsvite dejín. Nahrávka je kompletná, momentálne prebieha 

spracovanie. Verím, že na jeseň bude k dispozícii. Knihu Zo slávy do tieňa sme začali nahrávať a jej zve-
rejnenie plánujeme koncom tohto roka. Posledný diel Z tieňa do slávy plánujeme vydať na jar 2021.

Reformácia 2
Ak ste si ešte nepozreli seriál Reformácia 1 a zaujíma vás história reformácie, určite tak urobte. 

V nastavení si môžete zapnúť slovenské titulky. Pokračujeme postupným zverejňovaním slovenských 
titulkov aj v druhej sérii, ktorá hovorí o začiatkoch adventizmu v USA. V súčasnosti sú spracované 
titulky po 11. časť.

Link: https://www.hopetv.sk/relacie/lineage-korene-viery-2/

Verím, že sa tešíte na nové programy a s radosťou ich budete zdieľať. Prosím, modlite 
sa o Božiu pomoc pri ich spracovávaní.

Bronislav Soós, riaditeľ Štúdia Nádej
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Zásielky vitamínov už dorazili do najodľahlejších kútov Slovenska

V  priebehu posledných dní sa nám poda-
rilo vďaka sieti dobrovoľníkov ADRA z  našich 
zborov doručiť vitamínové doplnky CENTRUM 
a  dezinfekčné prostriedky do viac ako 90 do-
movov pre seniorov a  ústavov po celom Slo-
vensku. 

Jeden z dobrovoľníkov nám povedal: „Bola 
to náročná, ale veľmi príjemná služba. Ani som netušil, kde všade sú domovy pre seniorov a v akých 
ťažkých podmienkach sa o našich starkých starajú. Všetci boli mimoriadne vďační, preto sme sa tešili 
spolu s nimi.“ Pomáhať je dobrodružstvo a pozitívne nám to dvíha ADRAnalín.

Dostali sme aj množstvo ďakovných mailov a listov, z ktorých vyberáme: 
„... Súčasné obdobie je neľahké pre nás všetkých. Nik z nás naň nebol priprave-

ný  a netušil, aké rozmery nadobudne. Prinieslo však so sebou jednu veľmi pozitívnu 
vec. Dosvedčilo, že ochota pomáhať a ochraňovať tých najzraniteľnejších v nás stále 
je. Pripomenulo nám, že zdravie a život sú tým najcennejším, čo máme. A naučilo nás 
nazerať na svet z inej perspektívy a byť jeden voči druhému lepšími a ústretovejšími.     
Vážim si, že ste sa k výzve nezištne pomôcť pripojili tiež Vy a ukázali tak veľkú mieru so-
lidarity a spolupatričnosti. A tiež to, že dobrých ľudí je v našej spoločnosti stále dosta-
tok a ľudským prístupom a hlavne otvoreným srdcom voči druhým môžeme prekonať 
aj to najnáročnejšie obdobie...“

Milan Majerský – predseda Prešovského samosprávneho kraja

Humanitárna pomoc pre Srbsko – COVID-19
ADRA Slovensko pomáha riešiť pandémiu COVID-19 aj v Srbsku, kde je doteraz viac 

ako 12 500 nakazených a 253 obetí. Najzraniteľnejší a pre šírenie nákazy najrizikovejší 
sú bezdomovci, ktorých žije v Belehrade 15 000, ale mesto má len jeden oficiálny útulok 
pre 124 osôb. Ako majú ostať doma, keď nemajú kde bývať? Ako sa majú starať o hygie-
nu, keď nemajú ani prístup k pitnej vode, sprche a toalete? Ako majú dodržiavať preven-

tívne opatrenia, keď nemajú ani základnú lekársku starostlivosť? 
Preto ADRA Slovensko pripravila humanitárny projekt v spolupráci s ADRA Srbsko. V lokalitách, 

kde žijú bezdomovci, sa už pohybuje ADRA mobilná jednotka „Drumdom“ = pojazdné toalety, sprchy 
a ošetrovňa. Bezdomovcom odovzdáme 10 000 hygienických balíčkov. Lekársky tím zabezpečuje vy-
šetrenie pre 3 600 ľudí. V prípade príznakov ochorenia COVID-19 zabezpečí dopravu na testovanie 
a odovzdá postihnutých špecialistom. 
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Nie je to vôbec jednoduché, lebo personál poskytujúci tieto služby sa pohybuje v infekčnom pros-
tredí, kde sú katastrofálne hygienické pomery, musí pracovať v ochranných skafandroch a dodržiavať 
prísne epidemiologické opatrenia. No naši partneri ADRA Srbsko v Belehrade sú pripravení a využí-
vajú svoje dlhoročné skúsenosti v práci s touto komunitou. Sme radi, že aj my môžeme aspoň trochu 
prispieť k riešeniu situácie bezdomovcov a zamedziť šíreniu pandémie COVID-19 v Belehrade. 

Stanislav Bielik, riaditeľ ADRA Slovensko

Pozvánka pre PATHFINDEROV na LETNÝ STANOVÝ TÁBOR:

Nepočujúci adventisti z mnohých krajín sa stretli online 
Medzinárodný kongres nepočujúcich a  hluchosle-

pých adventistov, ktorý bol pôvodne naplánovaný na 
koniec tohtoročného mája v  talianskom Lignane, musel 
byť z  pochopiteľných dôvodov zrušený. Väčšine účastní-
kov, ktorí sa na toto stretnutie tešili, to však bolo veľmi 
ľúto – prvý takýto kongres sa totiž uskutočnil v Španielsku už pred 4 rokmi. Sestru Jitku Morávkovú, 
ktorá je koordinátorkou Adventistickej služby pre nepočujúcich v našej únii, napadlo usporiadať as-
poň malé náhradné stretnutie v pôvodnom termíne online. A nakoniec sa tak aj stalo. Corrado Cozzi 
(na fotografii počas online kongresu), koordinátor služby nepočujúcim v EUD, spoločne s tímom spo-
lupracovníkov z jednotlivých únií venoval nemalé úsilie, aby sa toto technicky a organizačne veľmi 
náročné, zároveň však jedinečné a požehnané stretnutie podarilo zrealizovať. 
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V nedeľu 31. mája 2020 podvečer sa tak prostredníctvom aplikácie ZOOM uskutočnil kongres 
s  priamou účasťou 100 nepočujúcich adventistov a  ich tlmočníkov do znakového jazyka (to bol 
maximálny technicky zvládnuteľný počet) – ďalší účastníci potom mohli sledovať stretnutie cez 
Facebook alebo YouTube. Našu úniu reprezentovali okrem iných tlmočníčka do znakového jazyka 
Noemi Čapková z Břeclavi, ktorej pomáhal simultánnym prekladom z angličtiny do češtiny (pro-
stredníctvom mobilného telefónu) brat Čestmír Šťovíček. Moderátorskej role celého programu 
sa ujali Jitka Morávková a  Geoffrey Zobria (z  Nemecka), ktorí používali svoje národné znakové 
jazyky v kombinácii s medzinárodným znakovým systémom. Z pôvodne plánovaného sedemde-
siatminútového stretnutia s presne naplánovaným programom (ten obsahoval niekoľko dopredu 
natočených videopozdravov – napr. od vedúceho globálnej Adventistickej služby ľuďom so špe- 
ciálnymi potrebami L. Evansa alebo od našich nepočujúcich pastorov z USA a Brazílie – i spoločný 
spev v znakových jazykoch) sa nakoniec stalo takmer trojhodinové stretnutie, pretože nepočujúci 
účastníci mali o čom hovoriť a čo zdieľať. Jednoducho boli veľmi nadšení.

Medzinárodný kongres s  osobnou účasťou je naplánovaný na budúci rok v  čase Veľkej noci – 
modlíme sa za to a dúfame, že ani koronavírus či iný závažný dôvod tomu už nezabránia.

Aktuálne informácie o  Adventistickej službe ľuďom so špeciálnymi potrebami a  nepočujúcim 
v našej únii môžete nájsť na webových stránkach bezbarier.casd.cz a neslysici.casd.cz. 

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



Plán návštev zborov 

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.

Dôležité akcie v júli a auguste 2020

17. 7. – 26. 7. YFJ – mladí pre Krista Halič

27. 8. – 29. 8. 16. únijná konferencia ASI Olomouc

28. 8. – 30. 8. Motivačný víkend KE Strážovice

august 1. 8. 15. 22. 29.
Pavlík M.       Nové Zámky  
Čík P.         Bánovce/n B.
Škrla M.          
Kolesár F. D D Sereď Zvolen Žilina
Márföldi D. R D D D Strážovice
Ondrušek S. D D R Červenica BA Dúbravka
Bielik S.          
Soós B.     Michalovce    
Majtán M. Revúca Myjava Mlyny - mládež Bratislava 2 D
Šolc J.          
Špalek R.         Strážovice
Novota J.          

júl 4. 11. 18. 25.
Pavlík M.        
Čík P.        
Škrla M.        
Kolesár F. Kežmarok Nové Zámky YFJ Camp YFJ Camp
Márföldi D. Zlaté Moravce R Gerlachov Červenica
Ondrušek S. Žilina Myjava Rožňava R
Bielik S.        
Soós B. Bratislava 1 Púchov   Spišská N. Ves
Majtán M. výbor mládeže Kežmarok Halíč Halíč
Šolc J.        
Špalek R.        
Novota J.        


