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Sú sekulárni ľudia láskavejší ako kresťania?
Sú sekulárni ľudia láskavejší ako kresťania? (sekularizmus – spoločnosť bez
náboženstva, oddelenie štátu a verejného
života od cirkvi a náboženstva). Nedávno
som čítal rozhovor s jedným zahraničným
popredným sociológom a profesorom sekulárnych štúdií, ktorý je autorom mnohých
pixabay.com
kníh a vedeckých článkov o sekularizme,
ateizme a sociológii náboženstva. Okrem iného spomínal štúdie, podľa ktorých vychádzajú
často takéto závery: sekulárni ľudia sa s väčšou pravdepodobnosťou postavia na stranu sociálnej spravodlivosti ako náboženskí, správajú sa milosrdnejšie a súcitnejšie, sú veľkorysejší.
Určite by sa dalo do istej miery polemizovať o metodike týchto štúdií (ako v nich napr.
rozlíšiť „veriacich“ a veriacich?). Je tu však ešte druhý problém – žiaľ, mnohí veriaci dávajú pre takéto závery dôvod svojím životom. Často je prejavom ich viery kritika, snaha
ovládať iných, odsudzovanie... Jeden príklad, ktorý mnou otriasol. Na internete som čítal
správu, že šestnásťročný Saša uviazol v ukrajinskom Chersone a nevie sa vrátiť za svojou
mamou do Bratislavy. Matka hovorí, že už sa jej prestal pýtať, kedy sa dostane za ňou
domov. Je akoby v šoku a už prestal hovoriť. Iba plače. Na to reagoval jeden diskutujúci
pod článkom: „A kde si bola, že on tam a ty tu. Ako sa staráš o deti, ty...“ a nasledovalo vulgárne slovo. Hrubý, arogantný a bezcitný komentár. Avšak to by ešte nebolo to najhoršie.
Zo zvedavosti som si pozrel facebookový profil tohto komentujúceho. Viete, čo mal tento
človek na fotke v profile? Nádhernú fotku Ježiša Krista a na ďalšej fotke svojich blízkych
s nápisom:: „Ježiš je Pán celej mojej rodiny.“
Pre mňa šokujúce, zdrvujúce, smutné. Očakával by som skôr súciť, ľútosť a porozumenie,
alebo ak už nie to, tak aspoň radšej žiadnu reakciu. Niet sa čo čudovať, že potom v štúdiách
vychádzajú také pre nás divné závery v neprospech veriacich.

Pripomenulo mi to tak trochu zvláštne a netypické slová z 58. a tiež z 1. kapitoly Izaiáša.
Boh prostredníctvom svojho proroka akoby kritizoval „veci“, ktoré sú inak dobré – pôst, hľadanie Boha, túžba po ňom... Zvláštne je, že ľud, ktorému sa má oznámiť neprávosť, sa správa
nábožensky dosť silne. „... Oznám môjmu ľudu jeho neprávosť a Jákobovmu domu jeho hriechy.
Veď dennodenne sa ma dopytujú a túžia poznať moje cesty, ako ľud, ktorý koná spravodlivo a neopúšťa Božie právo. Žiadajú odo mňa spravodlivé súdy a túžia po mojej blízkosti...“ (Iz 58,1b.2)
Problém však bol, že ľudia stratili dôležitý dôsledok svojho náboženstva – lásku, súcit,
prejavy milosrdenstva voči svojim blížnym. „Pozrite však, v deň svojho pôstu idete za svojím potešením a preháňate tých, čo ťažko pracujú. Veď sa len preto postíte, aby ste sa vadili
a škriepili a búšili zlostnou päsťou.“ (Iz 58,3b.4a) „Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva,
pomáhajte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!“ (Iz 1,17)
Veľká konfrontácia náboženstva a náboženstva bola aj za čias Ježiša a je aj dnes.
Na jednej strane pýcha, snaha ovládať, necitlivosť, tvrdosť, tvrdá kritika, odsudzovanie,
nemilosrdnosť..., no zároveň zdanlivá veľká zbožnosť. Na strane druhej Ježiš a prejavy
súcitnej lásky, milosti, milosrdenstva, odpustenia, prijatia a pomoci. Kde som ja a kde
sme my? Nejde pri tom iba o nás a veriacich všeobecne. Ale prostredníctvom tých, ktorí sa
hlásia k Bohu, si ostatní často robia názor na to, aký je Boh.
Izaiáš 58 je svedectvom o dobrom Bohu, ktorý sa neuspokojuje so samoúčelným uctievaním seba. Boh sa stará o to, aby jeho nasledovníci mali lásku k iným. Vie, že pravé
uctievanie prináša ľuďom dobro.
Práve dnes je doba, kedy je potrebné ukázať, ako veľmi Bohu záleží na človeku, že Boh
je Bohom milosrdenstva, súcitu, odpustenia, pomoci a záchrany, že je živým Bohom, ktorý
sa zaujíma o človeka v jeho situácii a problémoch. Nech si nás preto použije, aby za nami
mohla ísť jeho sláva (Iz 58,8) a zasiahla svet.
Jaromír Novota, vedúci Oddelenia ZDRAVIA pri SZ CASD

Oznamy
VÝBOR Slovenského združenia CASD ROKOVAL V POPRADE
V nedeľu 11. septembra 2022 sa uskutočnilo 17. rokovanie výboru Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa (ďalej SZ CASD) v Poprade, v priestoroch cirkevnej
budovy miestneho zboru.
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Predseda Česko-Slovenskej únie cirkvi
Mikuláš Pavlík otvoril tematiku ospravedlnenia vierou. Náš pohľad musí byť upriamený na Boha a nie na náš výkon. Je dôležité prežívať radosť zo spasenia a osobného
spoločenstva s Bohom. Takéto evanjelium je
potrebné zvestovať svojmu okoliu.
Následne na to predseda Česko-Slovenskej únie CASD (ďalej ČSU CASD) informoval o tom, že deväťčlenná delegácia ČSU CASD sa zúčastnila na rokovaní delegátov
Generálnej konferencie celosvetovej cirkvi v Saint Louis v USA. Časopis Advent č. 7, ktorý
jej priebeh a závery reflektuje, je k dispozícii pre všetkých záujemcov. Plénum delegátov konferencie odsúhlasil 49 zmien v Cirkevnom poriadku. Predseda únie v spolupráci
s redakciami oboch vydavateľstiev Advent-Orion pripravuje reedíciu Cirkevného poriadku
v oboch jazykoch pre Česko-Slovenskú úniu cirkvi.
Predseda SZ CASD František Kolesár pripomenul myšlienku, ktorú členovia Výboru
SZ CASD podporili na svojom rokovaní, týkajúcom sa SWOT analýzy poslania cirkvi v júni
2021 v Kežmarku takto: „Byť blízky pri pomáhaní iným ľuďom pri naštartovaní nových myšlienok, postojov a vzťahov.“ Poukázal na text Mat 28,19.20. Kazateľský zbor
SZ CASD na základe rovnakého postupu dospel k podobnej myšlienke: „Sprevádzať ľudí
a slúžiť im takým spôsobom, aby stretli osobného Boha.“ Z oboch analýz vyplýva, že veľmi
silné stránky našej cirkvi na Slovensku sú služba a učenie. Veľmi slabé stránky sú vzťahy
a uzavretosť. Môžeme hovoriť o vzťahoch v zbore a o vzťahoch s ľuďmi. Dosť často je problémom to, že nemáme s kým, nemáme komu a nemáme kde. Moc nie je v informáciách.
Moc je vo vzťahoch. Aktivity cirkvi sa dejú v cirkvi a na verejnosti. Sú hromadné aj zamerané na jednotlivcov. Služba malých skupín (SGM) je projekt, na ktorý sa momentálne
Oddelenie evanjelizácie pri SZ CASD zameriava. Je to v súlade s víziou cirkvi na aktuálne
konferenčné obdobie, ktorú podporili aj delegáti na konferencii v roku 2015. Výzvy, ktoré
máme pred sebou, sú vykazateľnosť toho, čo robíme, a hodnoty, na ktoré sa zameriavame.
V personálnej oblasti predseda SZ CASD informoval o tom, že po vzájomnej dohode,
z iniciatívy kazateľa Mareka Riečana, bol ukončený jeho pracovný pomer k 31.8.2022. Členovia Výboru SZ CASD rozhodli, že zbory Martin, Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok
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budú v zodpovednosti kazateľa Antona Durana. Do kazateľskej nástupnej praxe pre zbory
Banská Bystrica 1 a 2 a zbor Brezno bola odsúhlasená Nicole Duranová, ktorá bude v regióne slúžiť pri kazateľovi Filipovi Soósovi. Za vedúceho jej nástupnej praxe bol určený
ordinovaný kazateľ Jozef Kučera. Následne na to Výbor SZ CASD odsúhlasil, že ordinovaným kazateľom pre Antona Durana bude Jozef Plachý, pre Mareka Nehybu Rastislav Lacika
a napokon pre Mareka Kabu a Filipa Soósa Jozef Kučera.
V stavebnej komisii pri SZ CASD budú po rezignácii Ľudovíta Činčalu pracovať Samuel
Ondrušek, Emil Bališ, František Tóth a Vladimír Kapusta.
Hospodár SZ CASD Samuel Ondrušek predstavil členom výboru SZ CASD prehľad štruktúry darov od Česko-Slovenskej únie SZ CASD za posledných 5 rokov, ako aj prehľad čerpania finančných prostriedkov určených podľa kľúča 5 % z odvedených desiatkov na stavebné projekty zborov, vrátane ich zostatkov.
Predseda SZ CASD oboznámil členov Výboru SZ CASD s memorandom, v ktorom sa
predstavitelia oboch košických zborov, ako aj Slovenského združenia CASD zaviazali, že
urobia všetko preto, aby rozpočtovaná suma na rekonštrukciu cirkevnej budovy na Šarišskej ulici v Košiciach nebola prekročená. Hospodár Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa informoval o tom, že vo veci začatia rekonštrukcie sa stále čaká
na stavebné povolenie. V oblasti stavebných aktivít cirkvi Výbor SZ
CASD schválil rekonštrukciu kúrenia v budove cirkevného zboru vo
Zvolene, zaizolovanie dvora pri zborovom dome v Žiline a finančnú
podporu pre vybudovanie parkoviska pri budove cirkevného zboru
v Liptovskom Hrádku.
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V závere predseda VSZ František Kolesár poďakoval miestnemu zboru za poskytnutie priestorov a všetkým účastníkom za konštruktívnu a láskavú atmosféru pri rokovaní.
Stretnutie bolo ukončené modlitbou Petra Šolca.
Podrobnejšie informácie je možné načítať po nasnímaní pripojeného QR kódu.
Daniel Márföldi, tajomník Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Konferencia mužov Česko-Slovenskej únie CASD
Mužovia, bratia, dovoľte, aby som vás po dlhšej covidovej odmlke
znova pozval na tradičné stretnutie mužov s názvom „Chlapi sebe“. Tentoraz sa s pozvaním obraciam na všetkých mužov Česko-Slovenskej únie
CASD. S vedením Adventistickej služby rodinám (ASR) sme sa totiž dohodli, že sa pri organizovaní konferencie mužov budeme každý druhý rok striedať. Tento rok sa teda zídeme
v Česku, a to 7. – 9. októbra 2022, v českých veľhorách zvaných Krkonoše, nad obcou
Rokytnice nad Jizerou v hoteli Hájenka na hore Rezek.
Naším hosťom bude vedúci katedry
religionistiky Evanjelickej teologickej fakulty Univerzity Karlovej a kazateľ Cirkvi
bratskej, prof. Pavel Hošek. Je autorom
mnohých publikácií, z ktorých ma najviac,
ako Foglarovca, zaujala kniha s názvom
„Evanjelium podľa Foglara“. Ako teológ
a religionista sa dlhodobo zaoberá fenoménom Foglar. Zaujíma ho, ako tento človek
ovplyvnil niekoľko generácií chlapcov a ako im pomohol dozrieť v mužov.
Ku svojim prednáškam autor napísal: „Ako sa z malého chlapca stáva dospelý muž?
Akým spôsobom si mládenec osvojuje životné skúsenosti a rozvíja svoje vlohy? Ako dochádza k zázračnej premene dieťaťa v dospelého človeka? A čo sa deje s dieťaťom, ktorým
každý z nás kedysi bol, keď dosiahneme dospelosť? Tieto a podobné otázky si kládli významní vychovávatelia a spisovatelia Jaroslav Foglar a Ernest T. Seton. Ich pedagogické
a literárne dielo ponúka mnoho cenných podnetov na prežívanie celoživotnej cesty k duchovnej zrelosti, ktorá je úlohou každého muža“.
V noci zo soboty na nedeľu nám koncertom poslúži skupina SRO z Frýdlantu, ktorá počas piatku a soboty bude tiež sprevádzať naše spoločné spievanie. V nedeľu po rozdelení
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do výkonnostných skupín vyrazíme na krkonošské hrebene obdivovať krásy babieho leta.
Čaká nás krásne ubytovanie v príjemnom prostredí a chutné jedlo v podaní výborných
kuchárok Dáše Kvintusovej a Věry Jonczyovej. (V prípade priaznivého počasia sa v sobotu
večer môžeme dohodnúť na opekaní.)
Víkendový program sa začne v piatok o 19.00 hod. večerou a vyvrcholí nedeľným obedom. Cena za ubytovanie a stravu je 1500,- Kč. Prihlášku na vyplnenie nájdete na www.ceskesdruzeni.cz (organizácie, oddelenie ČS,
ASR, oddiel Chlapi sobě) alebo na dole uvedenom QR kóde. Vyplňte
ju najneskôr do piatku 30. septembra. Prihláseným potom dodáme
podrobný program akcie a presný popis cesty. V prípade potreby
vám rád pomôžem pri koordinácii autodopravy.
Veľmi sa na vás teším. Váš Radek Jonczy, +420 739 345 670

Projekt LIGHT Slovensko 2022/2023
Milé sestry a milí bratia,
je pre vás služba v zdravotno-misijnej oblasti príťažlivá, ale možno neviete
ako na to? Neváhajte a zapojte sa do nového projektu LIGHT Slovensko, ktorý
je ideálny práve pre nových záujemcov
o túto oblasť. Môžete prežiť niekoľko
inšpirujúcich víkendov v meste Kežmarok, získať nové vedomosti, ale i praktické zručnosti a skúsenosti. Dôležitou súčasťou budú stretnutia so zaujímavými hosťami,
osobnosťami zo zdravotno-misijnej služby, ako napr. Bohumil Kern, Katarína Kernová,
MUDr. Milan Moskala, Roman Uhrin, Robert Žižka a ďalší. Podelia sa s vami o to, ako ich
Boh viedol, prečo sa zapojili práve do tejto služby, taktiež so skúsenosťami zo svojej práce
i odbornými témami.
Môžete sa naučiť, ako tvoriť zaujímavé prezentácie a osloviť nimi iných, ako zakladať
a viesť kluby zdravia, výstavy zdravia, tábory zdravia a iné aktivity. Okrem teórie nebudú
chýbať praktické aktivity ako kurzy varenia, základy masáže a hydroterapie, zároveň bude
možné využiť získané zručnosti i službou v meste.
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Stretnutia budú vždy od piatka rána do nedele obeda, pričom ubytovanie bude k dispozícii už od štvrtka večera. Počet účastníkov je obmedzený na 10 – 15. Plánované termíny sú:
Rok 2022
14. – 16. 10. 2022
25. – 27. 11. 2022
16. – 18. 12. 2022

Rok 2023
27. – 29. 01. 2023
24. – 26. 02. 2023
24. – 26. 03. 2023
28. – 30. 04. 2023
26. – 28. 05. 2023

Kontakt pre viac informácií:
Jaromír Novota, novota@zivotazdravie.sk, +421 915 276 958
Jaromír Novota, vedúci oddelenia pri SZ CASD

Biblické úlohy 4Q/2022: VEČNÝ ŽIVOT
Počas štvrtého štvrťroku 2022 budú veriaci zo zborov
Cirkvi adventistov siedmeho dňa študovať tematiku s názvom: VEČNÝ ŽIVOT. Autorom biblických úloh je Alberto
R. Timm, ktorý je zástupcom riaditeľa Inštitútu Ellen Whiteovej, členom Výboru biblického výskumného inštitútu
(BRICOM) a Výboru Geovedného výskumného inštitútu
(GRICOM). Predtým pôsobil ako prezident Latin-American
Adventist Theological Seminary (LATS).
Materiály na spoločné štúdium
pripravuje Oddelenie sobotnej školy. Na jej stránke je možné nájsť
aj niektoré pomocné materiály k predmetnej biblickej úlohe. Záujemcovia si môžu biblické úlohy v tlačenej forme objednať u svojich
zborových traktátnikov. Elektronická verzia celej biblickej úlohy
v PDF sa vám otvorí po načítaní pripojeného QR kódu. Všetky ďalšie informácie nájdete tu:
https://sobotnaskola.casd.sk/
Pavel Moudrý, vedúci Oddelenia Sobotnej školy SZ CASD

Zo života kolportéra
Na záver školského roka som mal opäť možnosť po dvoch rokoch ponúknuť
knihy v jednej z cirkevných škôl. Zaujala ma reakcia jedného učiteľa, ktorý si
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najskôr kúpil všetky knihy od Bena Carsona a následne si ich odložil na svoj stôl. Medzitým
som predstavoval jednotlivé knihy ostatným učiteľom. Až nakoniec, keď som sa už chystal
odísť, prišiel opäť ku mne a začal mi ďakovať za veľmi vzácny darček k narodeninám pre
jeho mamu. Prezradil mi, že autora kníh už pozná z filmu Zlaté ruky a veľmi sa potešil,
keď uvidel, že ponúkam knihy priamo od neho. Bola to radosť a zároveň vďačnosť, ktorú
som pri odchode vyjadroval Pánu Bohu za všetky hodnotné knihy, ktoré môžeme ponúkať
našim zákazníkom.
Oddelenie knižnej evanjelizácie SZ CASD

Elektronické knihy zadarmo
z Vydavateľstva Advent-Orion
Elektronické knihy, ktoré ponúka Vydavateľstvo Advent-Orion
na stiahnutie zadarmo, sa načítajú po nasnímaní pripojeného QR
kódu, alebo ich nájdete na tomto odkaze:
https://www.adventorion.sk/elektronicke-knihy-zadarmo/

Nové toalety, vodojem a osvetlenie pre ľudí v Libanone
Naším poslaním je slúžiť ľuďom tak, aby každý mohol žiť dôstojne. Aj
preto sa aj naďalej venujeme pomoci obyvateľom Libanonu, ktorý sa neprestáva zmietať v ekonomickej a utečeneckej kríze. Naša pomoc sa zameriava na rodiny
Libanončanov a sýrskych utečencov, ktorí spolunažívajú v údolí Bekaa.
Za posledných niekoľko mesiacov sa nám podarilo pre 130 utečencov nainštalovať vodojem o objeme 10 000 litrov, ktorý je napojený na čerpadlo poháňané solárnymi panelmi. Tým
sa zabezpečuje stály prísun vody na pitie, varenie a osobnú hygienu aj počas každodenných
výpadkov elektriny. Nedostatok elektriny je
však problémom najmä počas nočných hodín,
kedy sa neosvetlené ulice stávajú pre obyvateľov nebezpečnými. Práve preto sme v obci Al
Faour nainštalovali 100 solárnych pouličných
lámp, ktoré nepretržite svietia aj po zotmení.
Tak sa zvýšia bezpečnosť a kvalita života 9 375
obyvateľov tejto obce.
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Problémom boli aj sanitárne zariadenia.
Nefunkčné záchody a ich úplná absencia v niektorých domácnostiach ohrozovali zdravie celej
komunity a degradovali okolitú pôdu. Aby sme
tomu zabránili, vybudovali sme nové latríny
pre 30 sýrskych rodín.
Naša pomoc sa tým však nekončí. Už onedlho dodáme okolitým školám vodné rezervoáre a zabezpečíme im tak dlhodobo udržateľný
a cenovo dostupný prístup k vode.
Projekt je financovaný zo zdrojov Oficiálnej rozvojovej pomoci SR.

Zo školy na Luníku IX až do Ugandy
Dobrovoľníčka Nikola už tretí mesiac pomáha zdravotne znevýhodnenej mládeži a deťom v Ugande. Spoločne sa venujú nielen učeniu
a domácim úlohám, ale aj umeleckým aktivitám
a záhradníčeniu. Rodičia detí z ekonomicky slabších rodín si nemôžu dovoliť platiť školské poplatky,
a práve preto im partnerská organizácia MCAFS poskytuje finančné poradenstvo vo forme seminárov,
ktoré ich učia finančnej gramotnosti.
Okrem organizovania aktivít pre deti a mládež
má Nikola na starosti aj správu a rozvoj miestnej
komunitnej knižnice. Tá ostáva pre pandémiu aj naďalej zatvorená, no Nikola už má jasnú
predstavu o aktivitách, s ktorými po jej otvorení začne. Sama totiž strávila dva roky učením detí v škole na Luníku IX, a tak vyskúšať si ugandské výučbové metódy a osnovy bolo pre ňu veľmi zaujímavé.
Ako sama hovorí: „V porovnaní so Slovenskom
trávia žiaci v Ugande v školských laviciach omnoho viac času, až 8 hodín denne. Na jedného učiteľa
pripadá aj viac ako 80 žiakov. Na Slovensku by sme
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stále našli triedy, ktoré spôsobom výučby a riešenia náročných situácií pripomínajú triedy
v Ugande. Myslím si však, že ich je čoraz menej. Pomáha aj to, že sa do popredia dostávajú
nové trendy vo vzdelávaní, ktoré odzrkadľujú zmenu v spoločnosti.“
Vysielanie humanitárnych EU Aid dobrovoľníkov/dobrovoľníčok je financované zo
zdrojov Európskej komisie a spolufinancované zo zdrojov Oficiálnej rozvojovej pomoci SR.

Pripojte sa k nášmu tímu
Hľadáme dobrovoľníkov/dobrovoľníčky do Srbska
Hľadáme dvoch mladých ľudí, ktorí majú záujem vycestovať do Srbska a pomôcť našim
partnerským organizáciám v Belehrade (12 mesiacov) a Novom Pazare (6 mesiacov) s integráciou vylúčených komunít (ľudí bez domova, utečencov, Rómov).
Vybraným kandidátom uhradíme všetky náklady, ktoré pred
a počas vyslania vzniknú, vrátane dopravy, víz, zdravotnej prehliadky, poistenia, ubytovania a stravy, vo výške 610 € a 760 € za mesiac,
v závislosti od miesta vyslania. Nejde však o plat, ale o príspevok
na pokrytie nevyhnutných nákladov v mieste pobytu.
Stačí mať silný záujem o humanitárnu a rozvojovú oblasť, bakalársky titul v relevantnej oblasti, ochotu pracovať s vylúčenými komunitami a ovládať
anglický jazyk na úrovni pokročilý.
Uzávierka na podávanie prihlášok je 25.9.2022.
Viac informácií na www.adra.sk/pomahajte-s-nami/dobrovolnictvo/ alebo
po načítaní QR kódu.
Hľadáme nového kolegu alebo kolegyňu pre koordináciu činnosti dobrocentier v spolupráci so zbormi CASD na Slovensku.
Jeho poslaním je koordinácia sociálnej a humanitárnej pomoci pre domovy sociálnych
služieb, sociálne vylúčené komunity, ľudí so statusom dočasného útočiska, sociálne znevýhodnené rodiny a pod.
Koordinácia distribúcie materiálnej humanitárnej pomoci a organizácia dobrovoľníckej služby, získavanie, vzdelávanie a manažment dobrovoľníkov.
Viac informácií na: https://www.adra.sk/koordinator-dobrocentier/
Stanislav Bielik, riaditeľ ADRA Slovensko

Potravinová pomoc nielen pre Ukrajinu
Pred niekoľkými
mesiacmi bola ADRA
oslovená potravinovým reťazcom, aby
pravidelne zabezpečovala potravinovú
pomoc pekárenskými
výrobkami pre núdznych, hladujúcich, sociálne slabších a najmä pre utečencov z východu.
Po oslovení šikovných a ochotných šoférov sa táto pomoc začala realizovať. Boli oslovené všetky bratislavské obvody, Okresné úrady, Mestské úrady a Obecné úrady na vidieku.
A tak sa pomoc rozbehla v rámci Bratislavy, ale i do širokého okolia, ako je Šaľa, Senec,
Báhoň, zariadenia DSS ale i zariadenia, kde sú ubytovaní Ukrajinci, a mnoho ďalších rodín,
ktorým to pomáha riešiť finančnú otázku. Riaditeľky týchto zariadení sú také prekvapené,
že ťažko hľadajú slová a len ďakujú a všemožnými spôsobmi prejavujú vďačnosť. Stretli
sme sa s ľuďmi, ktorí pomáhajú a chcú pomáhať, a dokonca sa pýtajú, ako sa stať dobrovoľníkmi ADRA. A tak sme si plne vedomí, že potreba venovať sa a pomáhať núdznym narastá aj s blížiacou sa zimou a každý sa v tejto oblasti môže nájsť a zapojiť sa rôznorodým
spôsobom tam, kde býva, kde pracuje a kde sa stretáva s ľuďmi.
Materiálna pomoc všetkého druhu
Ako mnohí už dlho viete, dostáva sa k nám do ADRA Slovensko humanitárna pomoc
v podobe materiálnej pomoci všetkého druhu, a to nových vecí. Ide o oblečenie letné
i zimné a obuv pre všetky vekové kategórie, hračky, hygienické potreby, detské plienky,
plienky pre dospelých a mnoho spotrebného materiálu. A tak sa snažíme
v priestoroch skladu ADRA tovar pripravovať, triediť, baliť a nakladať, a následne ihneď rozvážať na vopred účelovo
určené miesta. A tak nás jedného dňa
oslovila pani manažérka, ktorá sa stará
cca o 400 Ukrajincov: „akú to máte, pán
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Kaba, tam hore protekciu,“ – keď sme jej doviezli dva detské kočíky, ktoré tak dlho hľadala
a práve dva potrebovala? Pozdvihla zrak hore a len ďakovala.
A tak potrieb pomoci pribúda a s tým aj plno nových skúseností, ktorých je mnoho.
V Senci a okolí je už takmer tisíc utečencov. Je to dané tým, že tam býva jedna rodina už
osem rokov, a tak svojim krajanom pomáhajú, ako sa dá, a privážajú ich do pokojného
Slovenska. Je to výzva pre nás, ale aj pre vás? „Boh nepotrebuje tvoje dobré skutky, ale
tvoj blížny áno!“
Za Dobrocentrum ADRA Bratislava, dobrovoľníci Irena a Daniel Kabovci

Plán návštev zborov
Tabuľku rozpisu kázní nájdete na našom dynamickom
tlačive, kde sa pružne prejavujú všetky zmeny o aktuálnej
situácii v spoločnosti s ich dosadom na konanie našich bohoslužieb, tu:
https://www.casd.sk/interne-info/stvrtrocne-programy-kazani/

Plán cirkevných akcií a tematických sobôt:
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

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

