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     Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána 
Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej 

útechy! On nás potešuje v každom našom 
súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo 

sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou 

Boh potešuje nás. (2. Korinťanom 1:3-4) 
 

Obežník pre zástupcov zborov a skupín Slovenského združenia CASD 
 

Milé sestry a bratia,  
 
pozdravujeme vás slovami apoštola Pavla: „Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána 
Ježiša Krista.“ (1Kor 1,3) Ako jednotlivci, rodiny, zbory i celá cirkev sa v týchto dňoch nachádzame 
v situácii, ktorá je podobná tej na jar a o ktorej sme dúfali, že sa už nevráti. 
 
Na základe „Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného 
zdravia“, ktorého ustanovenia začínajú plynúť dnešným dňom, teda od 15. októbra 2020, sme 
prijali tzv. mimoriadne opatrenie, o ktorom vás týmto informujeme.   
 
Ohľadom nového razantného obmedzenia odporúčame, aby bohoslužby prebiehali po rodinách 
alebo domácich skupinkách vždy do 6 osôb. Využime túto možnosť predovšetkým pre osamelých 
a potrebných. V budovách našich zborov a skupín odporúčame prerušiť spoločné sobotné 
bohoslužby. Stretnutia zborových výborov, mládeže, detí, študijných skupín a iné verejné činnosti 
sa môžu uskutočniť iba s účasťou maximálne do 6 osôb. Obmedzenia budú v platnosti dovtedy, 
pokiaľ kompetentné inštitúcie štátu nerozhodnú inak. Týka sa to bohoslužieb od soboty 17. októbra 
2020 a aktivít od štvrtku 15.10. 2020. Naše odporúčania sú v súlade s uvedeným opatrením štátu 
a v súlade s odporúčaním únijnej rady Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa: 
 
„Zachovajme si rozvahu, ducha solidarity a spolupatričnosti a správajme sa jeden k druhému 
zodpovedne a ohľaduplne, aby sme aj toto obdobie spoločne zvládli podobne ako 
v predchádzajúcich mesiacoch. Rešpektujme nariadenia autorít pokiaľ ide o opatrenia na 
obmedzenie šírenia nákazy a nepridávajme sa k tým, ktorí ich spochybňujú. Buďme opatrní aj 
v tom, s akými mediálnymi zdrojmi pracujeme. Nedajme sa oklamať lacnými a pochybnými 
informáciami, ktoré zľahčujú súčasnú situáciu, no na druhej strane nepodľahnime strachu a úzkosti 
z neistej budúcnosti.” (Z listu Mikuláša Pavlíka k aktuálnej pandemickej situácii v Českej a Slovenskej 
republike)  
 
Vyzývame a prosíme vás, aby ste v rámci svojej pôsobnosti rešpektovali a postupovali podľa  
horeuvedeného Opatrenia ÚVZ SR a podľa Opatrenia ÚVZ SR o rúškach. Od maximálnej hranice 6 
osôb sú krsty, sobáše a pohreby síce oslobodené, vyzývame však dôsledne dodržať všetky 
nariadenia, ktoré sa k nim viažu.  
 
Milé sestry a bratia, prijaté opatrenia neznamenajú zastavenie činnosti cirkvi. Tak, ako na jar, aj 
teraz zostávajú kazatelia zborov vo svojej službe naďalej. Sú pre svojich členov i spoluobčanov 
k dispozícii 7 dní v týždni a 24 hodín denne. Svoju službu vykonávajú podľa potreby a to buď formou 
osobnej pastorácie, alebo prostredníctvom telefónov či iných komunikačných prostriedkov. 
Chceme vás v tejto situácii povzbudiť k modlitbám a k štúdiu Božieho slova, hoci v užšom rodinnom 
kruhu. Zároveň vás prosíme, aby ste o vhodnej forme online prepojených modlitebných skupín, 
študijných skupín sobotnej školy a iných skupín, komunikovali so svojimi kazateľmi. Linky na online 
aktivity cirkvi sú vám všetkým známe. Nezabúdajte hľadať všetky možnosti praktickej pomoci tým, 
ktorí ju vo vašom okolí potrebujú, alebo sú na ňu odkázaní.   
 
O všetkých ďalších opatreniach či postupoch vás budeme včas informovať na webovej stránke 
cirkvi, ako aj na jej Facebbokovom či Instagramovom profile. 
 
S prianím mnohých Božích požehnaní a Jeho ochrany  

František Kolesár, Daniel Márföldi a Samuel Ondrušek 
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