
Ježiš Kristus: Prídem sKoro!
Zj 22,20.21: „Hovorí ten, ktorý svedčí 

toto: Áno, prídem skoro! Amen. Áno, príď, 
Pane Ježišu. Milosť nášho Pána Ježiša Kris-
ta so všetkými vami. Amen.“

Bolo to ešte za  predošlého režimu. 
Bývali sme v  Nových Zámkoch, deti sme 
mali malé a  ja som dochádzal za  prácou 
autobusom do  neďalekého Paláriko-

va. Ivanka ma občas poprosila, aby som cestou domov nakúpil. Existovali obchodíky 
s  názvom ZELOVOC (určite si to pamätáte), kde sa občas objavili aj banány, pomaran-
če, mandarínky či dokonca arašidy. Pri autobusovej stanici bol tiež jeden taký obcho-
dík, ale mal jednu chybičku krásy. Predavačka niekedy odchádzala počas pracovného 
času a  dychtiacich zákazníkov nechávala čakať. Za  sklo umiestnila ceduľku s  nápisom: 
„Prídem skoro!“ To „skoro“ bolo niekedy aj viac ako polhodina... Viete si predstaviť, ako 
som pri svojej cholerickej povahe prežíval takéto čakanie? Priznávam, niekedy som to 
zabalil skôr, ako prišla.

Ako sa my kresťania, čakatelia druhého príchodu, cítime, čo prežívame, keď si 
pripomíname sľub Ježiša Krista, nášho Spasiteľa: „Áno, prídem skoro!“ Ako to je s  tým 
„skoro“?

V kontexte dnešných udalostí nie je zriedkavé počuť modlitby, kde modlitebník vyzýva 
Pána Ježiša Krista, aby už čím skôr prišiel a ukončil dejiny hriechu, zla, bolesti a utrpenia 
na Zemi. A ON stále neprichádza...

Často citujeme biblické texty o  tom, že u  Pána je 1000 rokov ako jeden deň, čo je 
pravda, ale faktom je, že mnohokrát potrebujeme počuť niečo viac ako iba túto informá-
ciu. Ako si teda zachovať stálu istotu a  nadšenie z  radostného očakávania? Potrebujeme 
sa na to pozrieť z dvoch strán: 
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1) Objektívne, raz, vtedy a potom Ježiš Kristus príde a ukončí dejiny tohto sveta. To, či 
ma vzkriesi z mŕtvych alebo ma živého premení, je na Ňom, nemusím to riešiť. Naozaj tu 
platí, že u Neho čas nehrá rolu a jeden deň je ako 1000 rokov.

2) Subjektívne, už dnes, tu a teraz môžem Jeho príchod prežívať vo svojom vnútri. V Zj 
2,20 čítame: „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.“ 

To je to podstatné! Pokiaľ už dnes otváram svoje vnútro a stolujem s Ježišom, potom 
prežívam atmosféru Jeho kráľovstva už dnes. To je to tzv. „UŽ a EŠTE NIE!“ Navonok, objek-
tívne, ešte nie som v Jeho kráľovstve, ale vnútorne, subjektívne, tam už som!

Pri Jeho príchode sa to, čo prežívam vo svojom vnútri, stane objektívnou realitou! 
Áno, to je evanjelium, to je radostná správa, ktorá nám hovorí, že už dnes môžem byť 
prítomný v  Jeho kráľovstve vo svojom hlbokom vnútri. To je to, k  čomu ma Ježiš volá. 
Takto sa to JEHO „skoro“ už nezdá také vzdialené a hmlisté niekde v diaľke. Stolovanie 
s  Ježišom sa môže udiať naozaj „skoro“, teda už dnes. Je na  mne, či Ježišovu ponuku 
prijmem, alebo nie...

Milý priateľu! Čo teda urobíme dnes, keď nám Ježiš klope na  naše srdcia? Rozhodol 
som sa, že MU otváram. A čo ty? Ako sa rozhodneš?

Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD

oznamy

61. Generálna konferencia Cirkvi adventistov siedmeho dňa
V americkom St. Louis (Missouri) sa 

zišlo vyše 2700 delegátov zastupujúcich 
rôzne regióny, na ktoré je cirkev adven-
tistov vo svete organizačne rozdelená. 
Historicky sa takto adventisti stretli už 
šesťdesiaty prvý raz, aby sa spoločne 
modlili, diskutovali o  smerovaní cirkvi, 
o jej vieroučných a organizačných dôra-

zoch a  zvolili svojich vedúcich predstaviteľov na  ďalšie obdobie. Mottom 61. Generálnej 
konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa bolo: „Ježiš prichádza! Zapojte sa!”
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Česko-Slovenskú úniu, ktorá je súčasťou Intereurópskej divízie, so sídlom v  Berne, 

reprezentovalo 9 delegátov, medzi ktorými boli podľa stanovených pravidiel zastúpení 

laickí členovia, kazatelia, zástupcovia inštitúcií aj administrátori. Vedúcim delegácie Čes-

ko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa bol predseda cirkvi Mikuláš Pav-

lík. Ďalšími delegátmi boli Daniel Dobeš, predseda Moravskosliezskeho združenia; Vít 

Vurst, predseda Českého združenia; Daniel Márföldi, tajomník Slovenského združenia; 

Jozef Kučera, kazateľ Slovenského združenia; Martin Babka, riaditeľ Mediálneho cen-

tra v Prahe; Tamar Hajdušková, novozvolená riaditeľka Štúdia Nádej v Bratislave; Irma 

Walachová, členka cirkvi z  Moravskosliezskeho združenia a  Ludvík Kysela, člen cirkvi 

z Českého združenia.

V záverečných minútach prvého pracovného rokovania delegátov v St. Louis bol pred-

stavený návrh menovacieho výboru na voľbu predsedu Generálnej konferencie, ktorý no-

minoval do tejto pozície súčasného predstaviteľa cirkvi Teda Wilsona. Návrh bol odsúhla-

sený prítomnými delegátmi pomerom hlasov 74,9 % za a 25,1 % proti. Ted Wilson slúži 

v cirkvi adventistov vyše 50 rokov v rôznych 

pozíciách. Začínal v  roku 1974 ako kazateľ 

v  newyorskom združení a  postupne zastá-

val rôzne administrátorské pozície vo vy-

davateľstve, na  divízii a  ako podpredseda 

Generálnej konferencie. Za  predsedu Ge-

nerálnej konferencie bol prvýkrát zvolený 

v roku 2010 v Atlante.
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Druhý deň rokovania delegátov priniesol okrem prerokovávania bodov agendy upravu-

júcich podmienky, ktoré by mali volení administrátori cirkvi spĺňať, a tiež voľbou ďalších 

administrátorov Generálnej konferencie CASD. Za  tajomníka bol zvolený Erton Köhler 

a za hospodára Paul Douglas. Okrem toho bolo zvolených aj sedem podpredsedov Gene-

rálnej konferencie.

V  ďalšom priebehu svojho rokovania 

zvolili delegáti aj predsedov svojich tri-

nástich divízií. Predsedom Intereurópskej 

divízie zostal Mario Brito. Za  predsedu 

Transeurópskej divízie bol zvolený Da-
niel Duda. Nasledovala voľba tajomníkov 

a  hospodárov jednotlivých divízií. Za  ta-

jomníka Intereurópskej divízie bol opäť 

zvolený Barna Magyarosi a  za  hospodára Norbert Zens. Novým tajomníkom Transeu-

rópskej divízie sa stal Róbert Csizmadia a hospodárom zase Nenad Jepuranović.

Posledný rokovací deň bol venovaný prezentácii jednotlivých divízií a oddelení cirkvi. 

Pestrosť a rozmanitosť kultúr bola fascinujúca. Cirkev adventistov pôsobí dnes vo viac ako 

212 krajinách sveta (z  251 krajín uznaných OSN) k  31.12.2021 mala 21  912  161 členov 

(naša Intereurópska divízia má 178 566 členov).

Najemocionálnejšie zapôsobil príspevok Ukrajinskej únie CASD, ktorá je administra-

tívne podriadená priamo Generálnej konferencii už odvtedy, ako sa začala vojna na Ukra-

jine. Dozvedel som sa, že do dnešného dňa evidujú 7 mŕtvych, 11 nezvestných a niekoľko 

zranených členov cirkvi. Väčšina z nich musela opustiť svoje domovy a žijú niekde „na ces-

tách“ zbalení v  kufroch, dúfajúc, že sa to celé skončí. Slovami ich predsedu, Stanislava 

Nosova, adresovanými predsedovi Česko-Slovenskej únie CASD, Mikulášovi Pavlíkovi, sú 

veľmi vďační aj za našu pomoc, ktorú im v Česku a na Slovensku poskytujeme.

Slávnostná sobotná bohoslužba sa niesla v  duchu oslavy, zdieľania, radostných 

stretnutí a kázania Božieho slova, ktoré predniesol predseda cirkvi adventistov, Ted Wil-

son, na biblický text: Zj 3,11: „Hľa, prijdem rýchle. Drž to, čo máš, aby nikto nevzal tvojej 

koruny!“ Poukázal na 25 bodov, ktoré je pre cirkev dôležité si udržať a nepúšťať sa ich.

61. Generálna konferencia Cirkvi adventistov siedmeho dňa v  Saint Louis, Missouri, 

v  USA vyvrcholila slávnostným večerným programom. V  národných krojoch, so svojimi 
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vlajkami, sa predstavili všetky národy sveta, kde žijú adventisti. Slovensko reprezentovali 
Jozef Kučera a Tamar Hajdušková. Česko zase Marek a Irma Walachovci. Na záver sa na pó-
diu zhromaždili vlajkonosiči tých štátov, kde ešte adventisti nie sú. Spoločnou modlitbou 
najvyšších predstaviteľov cirkvi za tieto regióny ako aj za celosveto-
vé spoločenstvo sa 61. Generálna konferencia ukončila.

Záznamy zo všetkých dní počas priebehu Generálnej konferen-
cie sa vám načítajú po  nasnímaní pripojeného QR kódu, alebo sú 
k dispozícii na tomto linku:

https://www.youtube.com/c/AdventistOrgChurch/videos
Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD

Výbor SZ CASD rokoval v Bratislave
V  nedeľu, 29. mája 2022, sa uskutočnilo rokovanie výboru Slovenského združenia 

Cirkvi adventistov siedmeho dňa (ďalej SZ CASD) v Bratislave, v priestoroch cirkevnej bu-
dovy na Cablkovej ulici.

Tajomník Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa (ďalej ČSU CASD) 
Peter Čík otvoril knihu proroka Jeremiáša 1,4.5. 

V ďalšom bode Peter Čík informoval okrem uskutočnených a pripravovaných aktivitách 
Oddelení a inštitúcií ČSU CASD aj o tom, že na jeseň tohto roku sa otvára ďalší ročník ATI. 
Podčiarkol, že v  súčasnosti prebieha rekonštrukcia hlavnej budovy v  areáli cirkvi na  Sá-
zave. Okrem toho potvrdil, že Výbor ČSU CASD schválil od  1.4.2022 do  funkcie riaditeľky 
Štúdia Nádej Tamar Hajduškovú zo zboru Piešťany.

Predseda Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa (ďalej SZ CASD), 
František Kolesár, informoval členov výboru SZ CASD o  tom, že občianska iniciatíva „Kto 
pomôže Ukrajine“ bude zastrešená Adrou Slovensko. Tým sa otvára ďalšia možnosť pre 
službu ADRA, ale aj potreba personálneho obsadenia pozície koordinátora predmetnej 
spolupráce. V oblasti celkovej pomoci pre utečencov sa vytvorila príležitosť podporiť po-
moc, ktorá sa realizuje prostredníctvom kampane „Rodina rodine“, ktorej cieľom je posie-
lanie rodinných balíkov do  vojnou postihnutých oblastí na  Ukrajine. Každý balík pomoci 
obsahuje 15 kg trvanlivých potravín a  hygienických potrieb a  pokryje základné potreby 
jednej rodiny na 2 – 3 týždne.

Okrem toho predseda SZ CASD informoval o  pripravovaných letných aktivitách cirkvi 
a  jej oddelení. Ďalej zdôraznil, že Štúdio Nádej prechádza momentálne reštrukturalizá-
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ciou. Do konca roku 2022 je potrebné zlikvidovať skladové zásoby a rozbehnúť streamin-
govú službu.

V  oblasti stavebných aktivít cirkvi Výbor SZ CASD schválil rozpočet rekonštrukcie cir-
kevnej budovy na  Šarišskej ulici v  Košiciach. V  súvislosti s  tým bola podaná aj žiadosť 
na stavebné povolenie. Hospodár Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa 
informoval o tom, že v kazateľskom byte na Hollého ulici v Nitre sa už realizovala výmena 
okien a  dverí, no ukázala sa aj potreba výmeny kuchynskej linky, s  montážou ktorej sa 
momentálne finišuje. Napokon výbor potvrdil svoje rozhodnutie týkajúce sa zateplenia 
strechy a odvodnenia zborovej budovy v Žiline, a dodatočne schválil aj realizáciu zateple-
nia samotnej budovy za dopredu stanovených podmienok finančného krytia.

V závere predseda Výboru SZ CASD František Kolesár poďakoval 
všetkým účastníkom za konštruktívnu a láskavú atmosféru pri roko-
vaní. Stretnutie bolo ukončené modlitbou Jozefa Kučeru.

Viac informácií sa načíta po  nasnímaní pripojeného QR kódu, 
alebo sú k dispozícii na tomto odkaze:
https://www.casd.sk/vybor-slovenskeho-zdruzenia-casd-rokoval-v-bratislave/

Daniel Márföldi, tajomník Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa

TÝŽDEŇ DUCHOVNEJ OBNOVY 2022
Milé sestry a  bratia, prihlasovanie na TÝŽDEŇ DUCHOVNEJ OBNOVY je ukončené, ka-

pacita je naplnená.

DRUHÝ ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES RODÍN 2022
Milé sestry a bratia, prihlasovanie na KONGRES RODÍN je ukončené, kapacita je napl-

nená.
Oddelenie komunikácie, SZ CASD

Biblické úlohy 3Q/2022: TRPIEŤ S KRISTOM
Počas tretieho štvrťroku 2022 budú veriaci zo zborov Cirkvi adventistov siedmeho dňa 

študovať tematiku  s názvom: TRPIEŤ S KRISTOM. Autorom predmetných Biblických úloh 
je Gavin Anthony. Vyrastal na Srí Lanke ako dieťa misionárov. Pracoval ako kazateľ v An-
glicku a počas písania týchto lekcií pôsobil ako predseda združenia na Islande.
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Materiály na  spoločné štúdium 
pripravuje Oddelenie sobotnej ško-
ly. Na  jej stránke je možné nájsť aj 
niektoré pomocné materiály k  pred-
metnej biblickej úlohe. Záujemcovia 
si môžu biblické úlohy v tlačenej forme objednať u svojich 
zborových traktátnikov. Elektronická verzia celej biblic-
kej úlohy v  PDF sa vám otvorí po  načítaní pripojeného QR 
kódu. Všetky ďalšie informácie nájdete tu: 

https://sobotnaskola.casd.sk/
Oddelenie komunikácie SZ CASD

TRIDSIATE VÝROČIE KNIŽNEJ EVANJELIZÁCIE
V sobotu 24.9.2022 sa uskutoční v zbore CASD Považská Bystrica sláv-

nostná bohoslužba pri príležitosti  tridsiateho výročia novodobej knižnej 
evanjelizácie v Česko-Slovenskej únii. 

VĎAČNOSŤ – ODOVZDANOSŤ – NOVÉ CESTY

Priebeh slávnostnej bohoslužby bude vysielaný on-line. Z  organizačných a  kapa-
citných dôvodov je potrebné, aby nepozvaní hostia nahlásili svoju účasť do  10.9.2022 
na tel: +421 905 288 731 alebo e-mail: rspalek@casd.sk

Oddelenie knižnej evanjelizácie SZ CASD

Elektronické knihy zadarmo  
z Vydavateľstva Advent-Orion

Elektronické knihy, ktoré ponúka Vydavateľ-
stvo Advent-Orion na stiahnutie zadarmo, sa načí-
tajú po nasnímaní pripojeného QR kódu, alebo ich 
nájdete na tomto odkaze:

https://www.adventorion.sk/elektronicke-knihy-zadarmo/
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LTZ – Cesta k vyrovnanosti, Podhájska, 17. – 22. 07. 2022
Milé sestry a milí bratia,
sme stvorení pre lásku. Ideálom je, aby sme mali detstvo naplnené prija-

tím, bezpečím, teplom a útechou. Aby sme boli spokojní vo vzťahoch plných 
lásky a blízkosti a naučili sa tak dôvere.

Ideály však často nebývajú naplnené. Ak deti vyrastajú s dospelými, ktorí nerozumejú 
detskej bolesti, strachu a neistote, v  ich mozgu sa neaktivuje program lásky, ale progra-
my zvládania nezdravej situácie v  rodine. Problém nastane v dospelosti, keď život podľa 
týchto pravidiel prináša aj napriek najlepším úmyslom iba sklamanie.

OZ Život a zdravie vás pozýva na letný tábor zdravia v Podhájskej, kde budeme hovoriť 
o 12-krokovom programe Cesta k vyrovnanosti, ktorý nám môže pomôcť:

•	 zažiť uzdravenie zo zranení, ktoré si 
nesieme z detstva,

•	 prežívať Božie objatie, 
•	 naučiť sa milovať blížneho ako seba 

samého,
•	 odstrániť prekážky, ktoré nám bránia 

v prežívaní blízkosti, prijatia a lásky. 

Hlavní prednášajúci budú: 
•	 MUDr.  Janka Nosková, MPH (predsed-

níčka OZ Život a zdravie)
•	 ThDr.  Jozef Brenkus, PhD. (riaditeľ Ži-

vot bez závislostí, n. o.)

Pobyt sa uskutoční v penzióne Max, blízko železničnej stanice Podhájska. 
•	 Všetky izby sú vybavené vlastným sociálnym zariadením, zariadeným kuchynským 

kútikom (chladnička, dvojplatnička, mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica, riad).
•	 K  dispozícii sú aj uteráky (pre použitie na  ubytovaní, na  kúpalisko je potrebné 

priniesť si vlastné).
•	 Je tiež možné bezplatné zapožičanie sušiča na vlasy, žehličky a žehliacej dosky; aj 
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požičať si bicykel za polovičnú cenu pre ubytovaných hostí.
•	 K dispozícii je pre ubytovaných zdarma sauna a vírivka.
V prípade záujmu, prosíme, neváhajte a urýchlene sa prihláste, kým 

sú voľné miesta. Prihlásiť sa je možné na Google formulári: 

https://www.zivotazdravie.sk/ltz3prihl/, 
kde nájdete aj ďalšie informácie (ceny...), alebo nasnímaním pripojeného QR kódu.
Kontakt pre viac informácií: Jaromír Novota, +421 915 276 958; 
novota@zivotazdravie.sk

MUDr. Janka Nosková, MPH, predsedníčka OZ Život a zdravie
Jaromír Novota, vedúci Oddelenia ZDRAVIA pri SZ CASD

Jún / 2022 – oddelenie evanjelizácie
V spolupráci s Vydavateľstvom Advent-Orion vám ponúkame literatúru pre ľudí hovoriacich 

ukrajinsky. Knihy sú v tomto období zdarma. Objednávajte ich cez zborových traktátnikov.

Séria detských kníh v ukrajinčine s ilustrovanými biblickými príbehmi. 
Názvy jednotlivých kníh: 

Útek cez more * Daniel v  jame s  levmi * Ako Ježiš nasýtil veľký zástup * Ježiš vracia život *  

* Ježiš uzdravuje chlapca * Adam a Eva * Milosrdný samaritán * Neobvyklý Jákobov sen
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Napriek tomu, že vám knihy ponúkame zdarma, niekto ich musel zaplatiť. Preto vás 
prosíme, aby ste s knihami pracovali zodpovedne a venovali ich len tomu, o kom ste 
presvedčení, že ich bude aj čítať. Ďakujeme za pochopenie.

Prajeme vám pri práci s  knihami vedenie Božím Duchom, Božie požehnanie 
a múdrosť osloviť ľudí, ktorí túžia po duchovnej literatúre.

Spájame sily s Miestom humanitárnej 
pomoci

Vstupujeme do  spolupráce s  iniciatívou 
Kto pomôže Ukrajine v  prevádzke Mies-
ta humanitárnej pomoci v bratislavskom 
Auparku. Ide o  humanitárnych obchod, ktorý 
prijíma materiálnu pomoc od jednotlivcov, fi-
riem a  organizácií, a  následne ju distribuuje 
ukrajinským odídencom, ktorí na  Slovensku 
našli dočasné útočisko pred vojnou. Takto im 

pomáha preklenúť prvé obdobie, kým sa zaradia do systému a dokážu sa postarať o svo-
je potreby sami. V  humanitárnom obchode pomáhajú aj obetaví slovenskí a  ukrajinskí 

Kniha od Elen  

G. Whiteovej: 

„Veľký spor“  

je dielom, ktoré 
má posolstvo pre 
dnešnú dramatickú 
dobu.

Drobné brožúrky s motivačnými textami
Mark Finley – Znovu nádej

Ježiš sa o teba stará

Letáčiky GLOW s rôznymi témami.
Záleží na tom, či sa modlím alebo nie? 

* Znamenia druhého príchodu. Príde 
Ježiš opäť? * Bolia Boha moje bolesti? 

* Je nádej po smrti?
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dobrovoľníci, ktorí len za prvé tri mesiace poskytli pomoc ukrajinským rodinám až 15000- 
-krát. Okrem rodín sa pomoc dostáva aj seniorom a ľuďom so špeciálnymi potrebami.

Novovzniknutú spoluprácu komentuje riaditeľ ADRA, Stanislav Bielik: „Najsilnejším 
momentom pre mňa je, keď sledujem mimoriadnu obetavosť dobrovoľníkov a darcov, kto-
rí v  Auparku systematicky a  neúnavne pomáhajú už tri mesiace. Výnimočne si vážim aj 
službu ľudí z Ukrajiny. Sami majú dosť starostí, aby si zabezpečili základné potreby, pred-
sa však venujú svoj čas i úsilie, aby zmiernili utrpenie svojich krajanov. Vieme, že mnohí 
dobrovoľníci sú už vyčerpaní, ale pomoc je stále veľmi potrebná. Aj preto sme sa rozhodli 
podporiť iniciatívu Kto pomôže Ukrajine a vstúpiť do partnerstva v Mieste humanitárnej 
pomoci. Sme presvedčení, že keď spojíme svoje sily, skúsenosti i zdroje, dokážeme účin-
nejšie pomôcť.“

Potreba a  obrovský záujem o  pomoc pretrváva aj naďalej. Pomôcť ukrajinským rodi-
nám na Slovensku môžete aj vy, a to darovaním tašky pomoci.

Taška pomoci pre utečenecké rodiny 
na Slovensku 

O  našej pomoci presídleným rodinám 
na  Ukrajine sme vás už informovali. Naše 
humanitárne balíky pomoci sme venovali už 
vyše 8  000 rodinám na  Ukrajine. Je to však 
len kvapka v  mori, potravinovú pomoc totiž 
potrebuje už viac ako 10 miliónov ľudí.

A  práve preto rozširujeme našu pomoc 
a začíname s novou iniciatívou podpory ukra-



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 mobil: +421 905 400 052 www.casd.sk

Aktuálnu situáciu týkajúcu sa plánov akcií a tematických 

sobôt Slovenského združenia CASD môžete nájsť v  GOOGLE 

kalendári cirkvi na tomto odkaze:

https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?cid=Y2FzZEBjYXNkLnNr

Tabuľku rozpisu kázní nájdete na  našom dynamickom 

tlačive, kde sa pružne prejavujú všetky zmeny o  aktuálnej 

situácii v  spoločnosti s  ich dosahom na  konanie našich bo-

hoslužieb, tu:

https://www.casd.sk/interne-info/stvrtrocne-programy-kazani/

Plán cirkevných akcií a tematických sobôt:

jinských rodín na  Slovensku. Zapojiť sa 
do  nej môžete aj vy. Darovaním tašky 
pomoci v  hodnote 20 eur zabezpečí-
te potraviny jednej ukrajinskej rodine 
na  Slovensku. Potraviny za  vás nakúpi-
me a odovzdáme priamo do rúk ukrajin-
ských odídencov v Mieste humanitárnej 
pomoci v bratislavskom Auparku. 

Každá taška obsahuje 8 – 10 kg trvanlivých potravín a hygienických potrieb a  jednej 
rodine pokryje základné potreby na  týždeň. Aj takýmto drobným darom môžete uľahčiť 
život tým, ktorí sa stali obeťami vojnového konfliktu. 

Darovať takúto tašku, ako aj balík pomoci môžete na  našej 
stránke 

www.adra.sk/help-shop  alebo po naskenovaní QR kódu.


