
Církev adventistů  
sedmého dne 

esko-Slovenská unie 

Londýnská 623/30, 120 00 Praha 2, eská Republika  
Tel.: +420 241 471 939 | e-mail: unie@casd.cz | www.casd.cz 

: 00445193 |  : 1164841011/0100 | Datová schránka: i4r99ut  

 

 
Praha, 16. decembra 2022 

 

 

„Všetok ľud k nemu pristúpil a on opravil zrúcaný Hospodinov oltár.“(1Krľ 18,30) 

 

Milé sestry, milí bratia a priatelia, 

v dňoch  od 11. do 21. januára 2023 organizuje naša cirkev po celom svete Desať 

dní modlitieb za vyliatie Ducha Svätého. Témou stretávania v priebehu týchto dní 

je „Späť k oltáru – vytvorenie miesta pre Boha“. 

Uponáhľaný a ustarostený. Rozbúrený a smutný. Zaneprázdnený a narušený. To sú 

niektoré slová, ktorými ľudia na celom svete opisujú svoj život v dnešnej 

uponáhľanej spoločnosti. Ak aj vy pociťujete ťarchu nášho hynúceho sveta, 

pozývame vás na desaťdňovú modlitebnú cestu do samotného Božieho srdca – 

miesta, kde bremená sú nadľahčované, zranenia uzdravené a sila obnovená. Budete 

vyzvaní, aby ste znovu postavili svoj oltár osobného uctievania pravého a živého 

Boha, pretože On sľúbil: „Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku 

mne modliť, vypočujem vás.“ (Jeremiáš 29,12). 

Modlime sa spoločne za oživenie našich osobných a rodinných bohoslužobných 

oltárov, aby nás Duch Svätý obnovil a zmocnil k tomu, aby sme svetu hlásali 

posledné Božie posolstvo nádeje. 

V rámci modlitebných stretnutí sa môžeme zamerať aj na príhovorné modlitby 

ohľadom vašich osobných i zborových potrieb. Spoločne s týmto listom dostávate 

materiál, ktorý spracováva témy na každý deň, ako aj pokyny pre vedúcich 

skupiniek. Materiál v elektronickej podobe a ďalšie potrebné informácie nájdete tu: 

https://www.casd.sk/desat-dni-modlitieb/ 

Záverečná sobota 21. januára môže byť vyjadrením vďačnosti za Božie 

dobrodenie, ktoré prichádza z Božej milosti ako odpoveď na vaše spoločné 

modlitby. Túžime po tom, aby sa Desať dní modlitieb stalo príležitosťou na 

prehĺbenie vzťahu s Bohom jak vo vašom osobnom živote, tak aj v zborovom 

spoločenstve. 
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