
„Mať či byť?“
„Avšak oni, naši otcovia, spyšneli, 

zatvrdili sa a  nepočúvali tvoje príka-
zy,  nechceli ťa poslúchať a  nepamätali 
na  tvoje predivné skutky, ktoré si konal 
s  nimi. Zatvrdili si šije, vzali si do  hlavy, 
že sa vrátia do  svojho otroctva v  Egypte. 
Ty si však Boh, ktorý odpúšťa, ktorý je 
milostivý a  milosrdný, dlho zhovievajúci 

a bohatý v milosti, a tak si ich neopustil.“ (Neh 9,16.17)
„Synu, počul si?“ zakričal na mňa otec, keď ma poveril nejakou úlohou. „Áno, počul,“ 

znela moja odpoveď. „Počul, ale nedbáš, však?!“ povzdychol si. A tak to aj bolo, jedným 
uchom dnu a druhým von. 

V hore uvedenom texte Izraeliti idú ešte ďalej, oni odmietajú poslúchať a zámerne 
zabúdajú na  to, čo pre nich Pán urobil. Slova Pánovho sa štítia, je im odporné, robia 
všetko preto, aby ho nepočuli/neposlúchali ho. Egypt, do ktorého sa chcú vrátiť, je pre 
nich viac ako to, čo im dal Pán. 

Volili sme medzi „mať, či byť “ (Erich Fromm), konzum alebo kontemplácia/rozjíma-
nie/sloboda/dôstojnosť. Ktorá z týchto dvoch veličín prevyšuje v našom živote? Čo môže 
napraviť našu pokrivenú cestu? „... a nevieš, že dobrota Božia ťa vedie k pokániu?“ (Rim 
2,4). Metanoia = zmena myslenia prichádza ako dôsledok Božej dobroty. „Ty si však Boh 
odpustenia, milostivý a  milosrdný, zhovievavý, bohatý v  milosti, preto si ich neopustil“ 
(Neh 9,17). 

Pre „mať “ sa ľudstvo ľahko vzdáva Boha, pre „byť “ sa Pán tak ľahko nevzdáva člove-
ka. Nech je pre nás „byť “ oveľa viac ako „mať “. 

Jozef Kučera, vedúci Oddelenia výchovy a vzdelávania pri SZ CASD
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OznaMy

Stretnutie ukrajinsky a rusky hovoriacich spoluveriacich
Slovenské združenie 

Cirkvi adventistov siedmeho 
dňa organizuje stretnutie 
ukrajinsky a  rusky hovoria-
cich sestier a bratov v sobotu 
3. decembra na Ferienčíkovej 
ulici č. 5 v Bratislave. 

Všetci zboroví kazatelia, 
ako aj všetci starší zborov 
majú potrebné informácie. 

Bratia a  sestry, všetci, 
ktorí čítate tieto riadky, aj 

k vám máme veľkú prosbu. Prosíme, spropagujte plánované stretnutie medzi vašimi ukra-
jinskými veriacimi. Celé je to organizované pre nich. Žiaľ, v CIS (Cirkevný informačný sys-
tém) nemáme kontakty na bratov a sestry z Ukrajiny. Jedinou spojkou s nimi ste vy. Preto 
vás prosíme o pomoc. 

Potrebujeme, aby sa prihlásili, pretože na základe počtov treba 
doriešiť stravu a ostatné. Nemusia to byť iba členovia cirkvi, môžu 
to byť aj naši sympatizanti. Ďakujeme vopred za pomoc. 

Povedzte im o tomto stretnutí a pomôžte im s prihlásením načí-
taním QR kódu alebo cez tento link: https://forms.gle/BZgBFfqLEA76zeZq6

Oddelenie komunikácie SZ CASD

Biblické úlohy 1Q/2023: V SLUŽBE MAJSTRA
Počas prvého štvrťroku 2023 budú veriaci zo zborov Cirkvi adventistov siedmeho dňa 

študovať tematiku  s názvom: V SLUŽBE MAJSTRA. Autorom biblických úloh je G. Edward 
Reid, ktorý je vysvätený kazateľ a licencovaný právnik, ktorý roky slúžil ako vedúci odde-
lenia správcovstva v Severoamerickej divízii.
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Materiály na  spoločné štúdiu pri-
pravuje Oddelenie sobotnej školy. Na  jej 
stránke je možné nájsť aj niektoré po-
mocné materiály k  predmetnej biblickej 
úlohe. Záujemcovia si môžu biblické úlo-
hy v  tlačenej forme objednať u  svojich 
zborových traktátnikov. Elektronická verzia celej biblickej úlo-
hy 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

Pomoc pre opustených seniorov na úteku
Niektorí z nich sú pripúta-

ní na lôžko alebo invalidný vo-
zík a mnoho z nich sa pohybuje len pomocou 
chodúľky. Z  ich domov ostali len ruiny. Trápi 
ich samota a  nevedia, kde hľadať pomoc. Aj 
taký je život seniorov na Ukrajine. Ich potre-
by nám však nie sú ľahostajné. V  spolupráci 
s charkovským centrom pomoci sme im preto 
priniesli aspoň tie najzákladnejšie potreby – 
trvanlivé potraviny a hygienické potreby.

Väčšina z  vysídlených seniorov má viac ako 80 rokov, jedna pani prednedávnom do-
konca oslávila jubilejnú storočnicu! 

Ukrajinskí seniori boli ešte pred vojnou 
odkázaní na  vlastné sily. Práve ich zasiahla 
vojna azda najťažšie. Robíme všetko pre to, 
aby sme ich v tom nenechali osamote. Balíky 
pomoci obsahujú 15 kg trvanlivých potravín 
a hygienických potrieb. Darovať balík pomoci 
môžete aj vy na www.adra.sk/help-shop

Projekt „Posilnenie prístupu k  základným 
potravinám a  hygienickým potrebám pre naj-
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zraniteľnejšiu časť populácie na Ukrajine“, v trvaní 8/2022 – 4/2023, je realizovaný z pros-
triedkov Oficiálnej rozvojovej pomoci SR.

Hľadáme účtovníka/účtovníčku a Výročná správa 2021
Do  nášho rozrasta-

júceho sa bratislavského 
tímu hľadáme posily. Vašou úlohou bude 

komplexné vede-
nie podvojného 
účtovníctva, zosta-
vovanie účtovných 
závierok a  príprava 
finančných repor-

tov. Ozvite sa nám, ak máte ukončené 
ekonomické vzdelanie, skúsenosti s  úč-
tovníctvom v  neziskovom sektore a  ovlá-
date angličtinu na  komunikačnej úrovni. 
Viac informácií: https://www.adra.sk/hladame-uctovnika-cku/

S niekoľkomesačným odstupom sa pozeráme na výsledky našej 
práce doma, ale aj v zahraničí. Chcete vedieť viac o tom, kde všade 
sme pôsobili a ako sme pomáhali tým najzraniteľnejším? 

Prečítajte si našu výročnú správu na: https://bit.ly/3O66A5B
Stanislav Bielik, riaditeľ ADRA Slovensko

Potravinová pomoc naberá na obrátkach
Milí čitatelia, opäť vás chceme informovať o poskytovanej humanitárnej 

pomoci v Bratislave a jej okolí. Vďaka neskutočne obetavým a ochotným šo-
férom a následne sestrám a bratom, ktorí konkrétnu pomoc rozdávajú a donášajú do prí-
bytkov, sa otvárajú nové a nové možnosti, ako napĺňať potreby ľudí.

Boli sme opätovne oslovení jedným z  veľkých potravinových reťazcov v  Bratislave, či 
okrem sobôt a nedieľ môžeme prijať aj rozvoz v piatok večer. A dokonca aj výnimočne v pon-
delok. Uvedomujeme si, že je to veľká výzva a  zároveň si uvedomujeme, že hladných ľudí 
pribúda a  ceny pekárenských výrobkov stúpajú. A  tak oslovujeme a  telefonujeme na  nové 
a nové miesta, kde s prekvapením či až s vnímaným zázrakom prijímajú radi a ochotne ponú-
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kanú pomoc. A predstavte si, že v súčasnosti máme už 30 komunít, kam potraviny dodávame.
V  našej obci sme prednedávnom oslovili Detský domov Nádej. Sú tu deti od  6 do  18 

rokov. A  ako nám povedalo vedenie, tieto deti sú neustále hladné. Takže aj tam putuje 
pomoc. Ďalej naša sestra, ktorá býva v  obci, si sama zorganizovala a  sústredila sociálne 
slabé rodiny a pravidelne im dodáva pekárenské výrobky. Aby som bola konkrétna a aby 
ste aj vy mali predstavu – ide o niekoľko druhov chlebov, často ešte teplých, bagiet, sen-
dvičov, žemlí, rožkov, slaného pečiva, sladkého – ako sú koláče, šatôčky, záviny makové, 
orechové, tvarohové i kakaové, buchty aj lúpačky. Okrem toho sa delíme aj o jogurty, syry, 
šaláty, nátierky, obložené chleby, zapekané sendviče atď. V priemere ide od 300 do 700 kg 
pekárenských výrobkov týždenne.

Naši milí manželia v  Petržalke sa venujú komunitám a  zariadeniam, kde pravidelne 
donášajú potraviny, ale rozdávajú ich aj osamelým matkám s deťmi a rodinám v núdzi. 

Na Lamači si tiež dve sestry vytvorili skupinu sociálne slabých rodín a pravidelne v ne-
deľu večer im dovážajú potraviny. Títo ľudia už netrpezlivo očakávajú pomoc.

Samozrejme, treba si zadovážiť čisté krabice, a to vo väčšom množstve, ktoré na potravi-
ny používame. Oslovujeme Lidl, ktorý nám ich vždy ochotne pripraví na  sobotu večer. Týmto 
ľuďom, ale aj vedúcim zmeny s vďakou venujeme knihu s komentárom „Ten, ktorý prichádza“.

Dni voľna počas jesenných prázdnin a sviatku priniesli ľuďom cez dobrovoľníkov ADRA 
obrovské požehnanie a hojnosť jedla v podobe praktickej kresťanskej pomoci.

„Na začiatku som si myslela, že musím obracať ľudí na vieru. Medzičasom som sa nauči-
la, že mojou úlohou je milovať. A Boh obráti, koho chce.“ Matka Tereza

Za DOBROCENTRUM Bratislava: Irena a Daniel Kabovci, dobrovoľníci

Únijné stretnutie učiteľov DSŠ „Do pohody“
Na  únijnom stretnutí učiteľov DSŠ 

10.–12.2.2023 v  Strážovicích s  témou 
„Do  pohody“ budeme rozprávať (a  nielen 
to) o  psychickej odolnosti detí. Hlavným 
hosťom bude Mgr.  Vladimír Korpáš. Pri-
pravujeme niekoľko seminárov s  odbor-
níkmi a pohodový program.

Viac informácií o  seminároch, lekto-
roch, programe, mieste stretnutia a  mož-
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nosti účasti rodinných príslušníkov budeme postupne pridávať na 
dss.casd.sk/dopohody. 
Prihlasovanie je možné do 15.1.2023.

Za organizačný tím: Lýdia Grešová (lgresova@casd.sk,  
+421 949 840 414), vedúca Detskej sobotnej školy

Zo života kolportéra
Po dlhšom čase som navštívila obecný úrad s ponukou kníh. Prišla aj 

nová účtovníčka a  pri pohľade na  knihy povedala: „Ešte som tieto kni-
hy nevidela,“ povedala a  pokračovala: „Ale ja by som potrebovala knihy 
pre moje deti.“ Po  chvíli však povedala: „No neviem sa rozhodnúť.“ Vtom prehovorila jej 
kolegyňa: „My doma máme niektoré z  nich a  vnúčence chcú čítať iba tie. V  našej rodine 
hovoria, že ešte nevideli také ošúchané, vyčítané a polepené knihy.“ Nakoniec si pracov-
níčky vybrali, každá podľa svojich predstáv.               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/

Na ceste pokoja – Ranné zamyslenia na každý deň
Tak ako každý rok, Cirkev adventistov siedmeho dňa pripravila aj 

tentokrát Ranné zamyslenia na každý deň v roku 2023 pod názvom „NA 
CESTE POKOJA“. Autorom zamyslení je kazateľ evanjelia, známy kres-
ťanský bloger, Vlastimil Fürst. V súčasnosti pôsobí na území Moravsko-
-sliezskeho združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Brne. Okrem 
tlačenej verzie (11,5 x 18,5 cm, 372 strán, brožovaná, cena 9 €), ktorú 
je možné si objednať u zborových traktátnikov 
Cirkvi adventistov siedmeho dňa, bude možné 

od 1.1.2023 sledovať konkrétne každodenné zamyslenia aj na webovej 
adrese:  https://www.casd.sk/zamyslenie/

Oddelenie komunikácie SZ CASD
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cena 8,- ¤

MUDr. George D. Pamplona-Roger
Zdraví a silní 
Príručka výživy pre matky, deti a adolescentov.
336 strán, 20 x 27 cm, viaz. 

MUDr. George D. Pamplona-Roger
Zdravé telo 
Praktická príručka starostlivosti o ľudské telo.
336 strán, 20 x 27 cm, viaz.

Dr. Julián Melgosa
Objav svoju hodnotu 
Každý, kto chce dosiahnuť životné ciele, musí poznať svoju hodnotu. Táto kni-
ha obsahuje rady, ako si vybudovať a udržať zdravú sebadôveru.
192 strán, 17,5 x 25 cm, viaz. 

Rafael Escandón, César Gálvez 
Slobodní od závislostí
Kniha predstavuje pozitívny a praktický prístup, ako čeliť drogám či iným zá-
vislostiam a ich následkom. 
192 strán, 17,5 x 25 cm, viaz. 

cena 8,- ¤

cena 10,- ¤

cena 10,- ¤

VydaVateľstVO adVent-OriOn pOnúka



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 tla-

čive, kde sa pružne prejavujú všetky zmeny o  aktuálnej si-

tuácii v spoločnosti s ich dosadom na konanie našich boho-

služieb, tu:

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

Plán cirkevných akcií a tematických sobôt:

Stolový kalendár 2023
Stolový kalendár plný optimistických farieb a biblických veršov vám 
môže spríjemniť aj rok 2023.
21,5 x17,5 cm

Kalendár 2023 – malý
Kalendár s inšpiratívnymi príbehmi. Jednotlivé dni sú zoradené podľa pô-
vodného poradia – týždeň sa začína nedeľou.
14,5 x 9,5 cm

cena 1,20 ¤

cena 2,50 ¤


