
Hospodin nie je unavený

Milé sestry a  bratia, u  proroka Izaiáša 
čítame: „Či nevieš? Nepočul si? Hospodin 
je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; 
neunaví sa, neustane, jeho múdrosť 
nemožno preskúmať. On dáva silu 
unavenému a bezmocnému veľkú udatnosť. 
Mladíci sa unavia a  ustanú, mládenci sa 
potkýnajú na každom kroku. Tí však, čo oča-

kávajú Hospodina, dostávajú novú silu, ako orly stúpajú na krídlach, budú utekať a neustanú, 
pôjdu a nevyčerpajú sa.“ (Iz 40,28-31)

Áno, napriek našej únave, napriek zložitej dobe, napriek utrpeniu nevinných, napriek 
arogancii mocných, je tu NIEKTO, KTO sa nikdy neunaví, NIEKTO, KTO všetko vidí a počuje, 
NIEKTO, KOMU záleží na  každom jednom človekovi, NIEKTO, KTO má veci pod kontrolou, 
NIEKTO, KTO dokáže posilniť, KTO dokáže dať novú silu, KTO v  tú najvhodnejšiu chvíľu 
dejiny hriechu ukončí. 

Zdá sa, ako keby zlo víťazilo a  demonštrovalo svoju silu čím ďalej tým viac, ale máme 
JEHO slovo. Máme JEHO zasľúbenie, ktoré prioritne nerieši náš terajší život (ten môžeme 
stratiť), ale náš večný život. Tak ako Marta počula od  Ježiša: „Tvoj brat vstane z  mŕtvych!“ 
(Ján 11,23) Aj ona prežívala so svojou sestrou Máriou svoj čas očakávania, kedy nemala nič 
iné, iba toto Ježišovo slovo. Jej čas čakania s Ježišovým zasľúbením trval pár hodín. Náš čas 
čakania je možno pár rokov či desaťročí, ale vo vzťahu k večnosti je ten rozdiel zanedbateľný. 
Čakať na  naplnenie Ježišovho zasľúbenia minúty, hodiny, dni, desaťročia alebo storočia je 
oproti večnému životu naozaj zanedbateľné. Predstavte si to. Miliardy miliárd rokov oproti 
70, 80, 90 či 100 rokom čakania! Aj 100 rokov je iba ako prachové zrnko! 

Tak ako sa Marta a  Mária dočkali, dočkáme sa aj my. Práve pre tieto chvíle čakania 
je tu návod, ako to prežiť. Obrátiť svoj zrak a vystrieť svoje ruky k nášmu Pánovi, a prijať 
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od NEHO silu prejsť týmto údolím utrpenia, sĺz a bolestí. Keď nás náš Pán posilní, potom 
budeme schopní, napriek vlastnej biede, pod vplyvom Ducha Svätého uchopiť tie príleži-
tosti, ktoré máme na zmiernenie utrpenia ľudí okolo seba. Presne tak, ako to robil aj náš 
Pán Ježiš Kristus, keď chodil po našej zemi.

Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD

oznamy

VYHLÁSENIE CIRKVI ADVENTISTOV SIEDMEHO DŇA K SÚČASNÝM UDALOSTIAM
Milé sestry, milí bratia,
obraciame sa na vás základnou charakteristikou našej spoločnej viery a nádeje, ktorá 

bola inšpiratívne sformulovaná dávno pred nami v jednom z listov apoštola Pavla: „Veď tu 
nemáme trvalé mesto, ale hľadáme budúce.“ (Žid 13,14)

V tomto čase plnom neistoty, ktorý vzbudzuje strach a tieseň v mnohých z nás, si chce-
me spolu s vami najprv s vďačnosťou spomenúť na tých, ktorí nás na ceste viery predišli.

Aktuálnosť zvesti o  blízkom druhom príchode strhla našich predchodcov natoľko, že 
už v začiatkoch hnutia na našom území pred vyše stodvadsiatimi rokmi neváhali prinášať 
nemalé obete. Aj keď tým riskovali stratu základných životných istôt, nevzdali sa nielen 
úprimnej viery v Kristov skorý návrat, ale ani túžby zdieľať zvesť o záchrane s tými, ktorí 
im boli blízki. Nemlčali. Často nezaháľali ani ich ruky. Vždy boli nablízku ľuďom v  núdzi 
s  vlastnou ponukou pomoci. Ich vieru v  lepšiu budúcnosť nedokázala zlomiť ani krutosť  
dvoch svetových vojen v  minulom storočí. Nenechali sa zlákať ani prísľubmi lepších zaj- 
trajškov, ktoré sa im snažila vnútiť komunistická totalita. Za  odmietnutie zvrátenej ide-
ológie niektorí zaplatili väzením. Mnohí z tých, ktorí pevne stáli za svojím poznaním, už 
nie sú medzi nami. Čas plynie prekvapujúco rýchlo. Nikto nás neobmedzuje v našej viere 
a nádeji. Ba čo viac, stali sme sa rešpektovanou a pre spoločnosť aj vďaka množstvu uži-
točných aktivít potrebnou organizáciou.

Nemôžeme si však zatvárať oči pred tiesnivou situáciou v súčasnosti. Napriek slobode, 
v  ktorej žijeme, dopadá na  nás všetkých. Mnohí z  nás pociťujú zhoršujúce sa premeny 
v  ekonomickej oblasti. Väčšinu z  nás zasiahla aj krutosť vojny na  Ukrajine. Jej blízkosť 
vnímame prostredníctvom státisícov utečencov. Rafinované vynálezy informačných tech-
nológií na  nás chrlia správy o  ďalších hrôzach a  tragédiách vo svete. Sme konfrontovaní 
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s  rôznymi interpretáciami skutočnosti a  často nemáme čas ani chuť tú mediálnu smršť 
overovať a triediť. Do nášho srdca sa vkráda nedôvera a s ňou pokušenie uveriť tým, ktorí 
kričia hlasnejšie a ponúkajú jednoduché a skratkovité riešenia.

V tomto čase plnom neistoty, ktorá vzbudzuje strach a úzkosť, sa chceme spolu s vami 
znovu s  vďačnosťou uistiť o  Božom vedení. Máme na  to mnoho dôvodov. Preto sa ne-
môžeme zrieknuť svojej zodpovednosti za  druhých. Staviame sa na  stranu tých, ktorí sa 
nachádzajú v ťažkom postavení a z rôznych dôvodov sa bez pomoci iných nezaobídu. Ďa-
kujeme vám všetkým, ktorí nespochybňujete a podporujete prostredníctvom Adry a ďal-
ších projektov a  iniciatív pomoc obetiam vojny. Ďakujeme vám všetkým, ktorí pomáhate 
a ste pripravení pomôcť v čase nedostatku aj tým, ktorí vďaka zdražovaniu a inflácii spadli 
v  príjmoch pod hranicu životného minima. Ďakujeme, že sa múdro vyhýbate riešeniam, 
ktoré vyvolávajú nevraživosť a svár. Podľa slov Písma máme byť motivovaní hľadaním bu-
dúceho mesta. Nemusíme byť preto sužovaní strachom, ktorý nám s takou naliehavosťou 
niekedy vykresľujú falošní sprostredkovatelia skutočnosti. S  odvahou nesme zodpoved-
nosť za  naše poznanie a  neochvejne sa držme viery a  nádeje. Súčasná situácia nás tak 
môže pozitívne motivovať k tomu najdôležitejšiemu. Navzdory šíriacemu sa strachu a zo-
silňujúcej ľudskej zlobe smieme žiť v láske, ku ktorej sa naša viera a nádej viažu a ktorá sa 
vierou a nádejou posilňuje a rastie.

Radi by sme vás, milé sestry a bratia, na záver opäť povzbudili slovami apoštola Pav-
la: „Bdejte, stojte pevne vo viere, vzmužte sa a buďte silní. Všetko nech sa medzi vami deje 
v láske.“ (1Kor 16,13.14)

Výbor Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa

„ZA OBZOROM“ – magazín pre všetkých, ktorí chcú vedieť viac
Keď nahliadnete do bežnej produkcie časopisov, ktoré sú 

dostupné v  novinových stánkoch, asi dlho budete vyberať 
vhodný časopis nielen pre vás, ale pre celú rodinu.

Preto prichádzame s ponukou časopisu, ktorý sa nemusí-
te hanbiť ponúknuť priateľom či svojim deťom. Je to alterna-
tíva k záplave všetkého negatívneho a povrchného, čo na nás 
každý deň útočí zo všetkých strán. S  časopisom Za  obzorom 
sa nielen podívate skutočne „za obzor“, ale veríme, že si tiež 
odpočiniete a trochu sa zastavíte.
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Časopis Za  obzorom ponúka duchovnú inšpiráciu z oblasti spoločnosti, psychológie, 
kultúry, médií, vedy, životného štýlu a humanitárnej činnosti.

Nové vydanie magazínu „Za  obzorom“, ktoré práve vychádza, prináša na  svojich 64 
stranách inšpiratívne rozhovory, motivujúce články a zaujímavé odporúčania, týkajúce sa 
aktuálnych situácií i  výziev, ktoré pred nás dnešná turbulentná doba 
stavia.

Najnovšie vydanie časopisu Za  obzorom v  PDF si môžete prečí-
tať po  nasnímaní pripojeného QR kódu, alebo si ho môžete stiahnuť 
na tomto odkaze:
https://www.casd.sk/wp-content/uploads/2023/01/casopis_Za-obzorom_2022_SK_web.pdf

Predošlé čísla sa vám otvoria po načítaní pripojeného QR kódu, ale 
sú na stiahnutie tu:

https://www.casd.sk/za-obzorom-2/
Oddelenie komunikácie SZ CASD

MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ KRESŤANSKÉHO DOMOVA 2023
Vážení a  milí kazatelia, členovia výborov zborov a  aktivisti Odde-

lenia kresťanského domova, kalendárny rok 2022 sa skončil a  vy už 
určite plánujete aktivity na  rok 2023. V  tej súvislosti by sme vám radi 
pripomenuli, že v čase od 11. do 18. februára 2023  prebehne mod-
litebný týždeň kresťanského domova (ďalej len týždeň KD). Pre tento rok sme zvolili 
tému „Manželské kontrasty“. Celý týždeň sa tak budeme môcť zamýšľať nad tým, či 

napriek odlišnostiam môžeme v našich manželstvách bu-
dovať harmonické vzťahy.

Rovnako ako každý rok, aj tentoraz Oddelenie služby 
rodinám CASD v spolupráci s vydavateľstvom Advent-Orion 
pripravilo na danú tému inšpiratívne materiály, teda zbor-
ník siedmich prednášok. Spísali ich pre vás autori, ktorí 
sa už roky zaoberajú rodinnou problematikou (Jiří Unger, 
Peter Adame, Soňa Sílová, Ľudovít Švihálek, Mikuláš Pavlík, 
manželia Chládkovci a  Filip Fürst). Ich prednášky sa počas 
týždňa KD môžu stať vhodnou inšpiráciou na manželské čí-
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tanie pred spaním alebo námetom na rozhovory v rámci modlitebných stretnutí oddelenia 
kresťanského domova, ktoré v priebehu týždňa KD vo vašom zbore zorganizujete.

Prednášky by však mohli poslúžiť aj našim priateľom mimo cirkvi. S  problematikou 
manželských kontrastov sa vo svojich manželstvách stretávajú rovnako ako my. Zhodou 
okolností v danom termíne v Česku, na Morave aj na Slovensku prebieha v dňoch 13.–19. 
februára Národný týždeň manželstva ( https://www.ntm.sk/, ďalej len NTM), občianska 
národná iniciatíva na  posilnenie manželských vzťahov v  spoločnosti. Vďaka tomu, že je 
NTM iniciatívou občianskou a  národnou, sa nám ako cirkvi ponúka jedinečná príležitosť 
na nadviazanie prirodzenej komunikácie so susedmi v našich mestách a obciach.

Pripravme pre nich preto v rámci týždňa KD vo svojich zboroch aktivity, ktoré im pri-
pomenú, aký veľký význam v  živote jednotlivcov i  spoločnosti manželstvo má. Pozvime 
k nám do zboru odborníka, ktorý si o manželských kontrastoch pripraví prednášku, alebo 
im ponúknime príležitosť na účasť na veľkoplošnej projekcii živého kontaktného progra-
mu s  odborníkom, ktorý v  stredu večer 15. februára odvysiela HopeTV. Počas prednášky 
pripravme pre ich deti v  spolupráci s  miestnym oddielom Klubu Pathfinder zaujímavý 
program, alebo malým návštevníkom premietnime programy plné príbehov a  pesničiek, 
ktoré pre nich k NTM chystá televízia HopeTV. V závere týždňa zorganizujme rodinnú bo-
hoslužbu a  v  nedeľu pre rodiny z  mesta detský deň. Keď dáte hlavy dohromady, určite 
s Božou pomocou niečo zaujímavé vymyslíte.

Verím, že príležitosť, ako je táto, nenecháme odznieť len tak bez 
povšimnutia. Modlím sa za vás.

Prednášky MT KD 2023 v PDF sa vám otvoria po načítaní pri-
pojeného QR kódu alebo tu:
https://www.casd.sk/wp-content/uploads/2023/01/TyzdenKD2023SK-web.pdf

Radomír Jonczy, vedúci oddelenia služby rodinám v Česko-Slovenskej únii  
Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Čo sa učím na ulici... 
Keby mi niekto pred dvoma rokmi povedal, že budem stáť na  ulici a  ponúkať knihy, 

asi by som sa tomu schuti zasmiala. A  potom sa v  našom meste rozbehla stolčeková 
evanjelizácia a prišla výzva zapojiť sa do nej... Práve sa mi končila rodičovská dovolenka 
s najmladším synom a hlásila som sa na úrade práce ako nezamestnaná. A tak som vystú-
pila z „lode“ a vykročila po hladine mora. Niekedy je hladina pokojná, svieti slnko a knihy 
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miznú zo stolíka jedna za  druhou... 
A  potom príde obdobie búrok, kedy 
sa hladina kolíše, mračí sa obloha aj 
ľudia okolo mňa a  dôvody na  radosť 
sa hľadajú ťažko. 

Spomínam si na pána, ktorý si asi 
pred rokom prvýkrát zobral brožúrku 
o Jánovi Husovi, potom sa vracal, až 
kým sme „nedoskladnili“ aj Martina Luthera a J. A. Komenského. Vždy keď išiel okolo nás, 
buď sa zastavil aspoň pozdraviť, alebo si aj zobral nejakú knihu. V novembri 2022 prišiel 
opäť. Opýtal sa, ako sa mám, a následne sa rozplakal. „Predvčerom som pochoval manžel-
ku...“ povedal. Stál a rozprával viac ako pol hodiny. V ten deň nevidel žiadnu budúcnosť. 
Nechcel žiadnu knihu. Podľa jeho slov má doma plnú knižnicu „svätých kníh“ – manželka 
ich čítala. S mojím kolegom Peťom sme mu úprimne sľúbili, že sa budeme za neho modliť. 
O  týždeň prišiel znovu, opäť plakal a  rozprával, a  my sme počúvali. O  ďalšie dva týždne 
prišiel, slzy mu ešte stekali po tvári, ale žiadal o knihy pre deti. Príde dcéra s deťmi a on 
im chce dať niečo hodnotné. Asi o mesiac prišiel opäť so žiadosťou o knihy. Jeho vzdialená 
rodina sa nemohla zúčastniť na  pohrebe a  v  sobotu ráno dali slúžiť za  jeho manželku 
zádušnú omšu. Povedal, že cestuje do Detvy za nimi a chce im ako vďaku za omšu doniesť 
knihy. Vzal si asi sedem duchovných kníh. Keď prišiel naposledy k stolíku, vnímala som, že 
aj keď na manželku stále spomína, Pán Boh lieči jeho srdce a odoberá od neho beznádej.

A  tak chodím dvakrát za  týždeň do  Božej školy pokory a  zároveň odvahy, počúvania 
aj rozprávania, trpezlivosti, lásky a zbavovania sa predsudkov. Zvyšné dni v týždni trávim 
v kancelárii a sklade, kde pripravujem knihy jednak pre službu tu v PB, ale aj pre Piešťany, 
Košice, Bánovce nad Bebravou, kde beží stolčeková evanjelizácia.

A práve preto sa k vám prihováram... Ak by ste chceli podobnú službu rozbehnúť 
aj vo vašom meste alebo už táto služba vo vašom meste prebieha, môžete nás 
kontaktovať na  info@knihyzdarma.sk. Pán Boh požehnal naše jednania s vyda-
vateľstvami a  okrem vydavateľstva Advent-Orion, ktoré je základom našej po-
nuky, máme centrálny sklad kníh a CD/DVD pre celé Slovensko aj zo Štúdia Nádej 
a  z  iných vydavateľstiev, o  ktoré sa s  vami môžeme podeliť – či už grátis alebo 
za ceny vyjednané pri veľkých odberoch.
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Aktuálne sa nám podarilo z  iniciatívy EEM (EasternEuropeanMission) získať 14 
titulov ukrajinských kníh, ktoré radi poskytneme všetkým, ktorí majú ukrajinských 
priateľov, pracujú v komunitných centrách... aby aj takto mohli slúžiť na Božej vinici.

Gréta Bieliková, https://knihyzdarma.sk/

Aplikácie pre zariadenia ANDROID k lekciám Sobotnej školy 2023
Dovoľujeme si dať do  pozornosti jednu z  možností, ako sa dostať 

pohodlne a  jednoducho k  aktuálnym lekciám sobotnej školy. Dokonca 
nielen k  lekciám, ale aj k  videozamysleniam HopeTV a  audio formátu 
lekcií sobotnej školy. 

Ide o  smart zariadenia s  operačným systémom ANDROID a  prípadní záujemcovia ju 
môžu nájsť v Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.uplab.sobotnaskola

Potom tu je aj druhá možnosť inej aplikácie (pôvodom z  Austrá-
lie), kde sa dá voliť medzi viacerými jazykmi (vrátane slovenčiny) a kde 
po  kliknutí na  biblický text sa ten otvorí. Je tiež pre operačný systém 
ANDROID a dostupná v Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cryart.sabbathschool

Aplikácie pre zariadenia ANDROID a iPHONE k Ranným zamysleniam 2023
Vďaka moderným technológiám si môžete stiahnuť a  nain-

štalovať aplikácie pre aktuálne Ranné zamyslenia. Každoden-
né ranné zamyslenie je automaticky aktualizované z  webových 
stránok Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa  

(http://www.casd.sk/zamyslenie) Aktuálne články sú automaticky ukladané aj offline.
Pre zariadenia s operačným systémom ANDROID na tomto odkaze:

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.jj.jjmorningbible

Pre iPhone (AppStore) na tomto odkaze:

https://apps.apple.com/cz/app/rann%C3%AD-zamy%C5%A1len%C3%AD/id1597584105
Oddelenie komunikácie SZ CASD
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Letný tábor zdravia
Milé sestry a  milí bratia, Občianske združenie Život a  zdravie aj tento rok 

chystá letný tábor zdravia v  Podhájskej, zameraný na  duševné zdravie 
pomocou 12-krokového programu Cesta k  vyrovnanosti. Termín je 23. – 28. 07. 2023 
(od nedele večera do piatka rána), miesto penzión MAX Podhájska. Definitívnu podobu 
prihlasovania so všetkými informáciami pripravujeme. No vzhľadom na obmedzený počet 
35 miest môžete už teraz urobiť rezerváciu na  email novota@zivotazdravie.sk. V  prí-
pade záujmu neváhajte, pretože miesta neobsadené včas nám penzión zruší (v uvedenom 
termíne je o ubytovanie veľký záujem).

Prednášateľmi budú MUDr. Janka Nosková, MPH (predsedníčka OZ Život a  zdravie), 
Ing. Jozef Pist, ThDr. Jozef Brenkus, PhD. (riaditeľ Život bez závislostí, n. o.) a ďalší. Cena 
bude približne 200 €, plná penzia – vegetariánska strava. 

Jaromír Novota, vedúci Oddelenia zdravia pri SZ CASD

Brat Ondrej Spišák odišiel na dočasný odpočinok
„Nadej sa na  Hospodina celým 

svojím srdcom a nespoliehaj sa na svo-
ju rozumnosť. Poznávaj ho na všetkých 
svojich cestách, a  on bude urovnávať 
tvoje stezky.“ Prísl 3,5.6 (Roh)

Náš brat Ondrej Spišák zo zboru 
Rožňava usnul v  Pánovi 16. novem-
bra 2022 vo veku 85 rokov. Prijali 

sme túto správu s bolesťou, ale aj s nádejou na skoré stretnutie pri vzkriesení. Ďakujeme 
nebeskému Otcovi za  jeho požehnaný život a  službu a  na  chvíľu si pripomeňme, ako ho 
Pán viedol.

Ondrej Spišák sa narodil 26. 1. 1937 vo Vyšnej Slanej ako štvrté z piatich detí rodičom 
Žofii a Michalovi Spišákovcom. Po ukončení základnej školy sa vyučil na Baníckom učilišti 
v Smolníku a v roku 1956 sa oženil s Rut Londovou. Základnú vojenskú službu absolvoval 
v  Tachove a  Plzni. S  Rut vychovali štyri deti – Peter, Milka, Marián a  Lea. Brat Ondrej 
pracoval v  Železorudných baniach Nižná Slaná, prešiel viacerými pozíciami ako vzorkár, 
lampár a  údržbár, ktorým bol aj neskôr v  Jednotnom roľníckom družstve v  Roštári, kde 
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bol zamestnaný až do svojho dôchodku. Popritom ho bavili murárske a elektrikárske práce 
a aj chov hospodárskych zvierat.

Najväčšiu záľubu mal však v  Božom slove, ktorého sa držal po  celý svoj život. Vyrastal 
v evanjelickej rodine a absolvoval aj konfirmáciu. Keď mal 13 rokov, jeho otec Michal sa vážne 
zranil. V tom čase si k nim chodila kupovať vajíčka sestra Ďuránová, ktorá bola adventistkou 
siedmeho dňa. V jeden večer opäť prišla, a keď videla chorého, začala rozprávať o Ježišovi ako 
o najväčšom Lekárovi. Potom sa spolu modlili. Na druhý deň sa jeho otcovi polepšilo tak, že 
mohol ísť do práce. To zapôsobilo na Ondrejových rodičov a začali chodiť do zboru v Plešivci. 
Ondrejova mama doniesla knihu od  Ellen G. Whiteovej „Ježiš náš Spasiteľ“, ktorú veľmi rád 
čítaval. Neskôr chodil k sestre Ďuránovej po ďalšie knihy a ona mu vždy porozprávala nejaký 
biblický príbeh. V tom čase bývali v podnájme a na povale domu našiel Ondrej starú zaprášenú 
Bibliu písanú schwabachom. To bola jeho prvá Biblia, a keďže chcel poznať stále viac, sestra 
Ďuránová ho zoznámila s biblickým pracovníkom bratom Dobrotom, s ktorým študovali Božie 
slovo. No Ondrejov otec časom stratil záujem chodiť do zboru a prišli problémy. Ale Pán Boh 
sa postaral, Božím vedením sa Ondrej dostal do  rodiny Londovej, kde s  dcérami Rut a  Ester 
spoločne vyjadrili svoj vzťah k  Ježišovi Kristovi svätým krstom v  roku 1956. Bolo to v  čase 
zákazu a krstil ich brat Beňovský. Koncom toho istého roka sa oženil s Rut Londovou.

V roku 1969 pri stavbe rodinného domu sa rozhodli oddeliť jednu miestnosť ako modliteb-
ňu, a tak vznikol zbor v Markuške. Manželia Spišákovci sa radi delili o radostnú zvesť evanjelia 
s inými ľuďmi a roznášali adventnú literatúru v okolitých obciach. Zbor v Markuške rástol a ich 
spoločnou veľkou túžbou bolo, aby vznikol zbor aj v  okresnom meste Rožňava. V  roku 1994 
sa začali organizovať evanjelizačné prednášky v  Rožňave a  pôsobením Ducha Svätého mohol 
v  roku 1998 vzniknúť zbor. Manželia Spišákovci sa ochotne starali o  nový zbor, navštevovali 
bratov a sestry, študovali spoločne Božie slovo a pomáhali pri prestavbe modlitebne.

Brat Ondrej využil svoje duchovné dary v obetavej službe staršieho zboru v Markuške 
a  potom v  Rožňave. Veľkou oporou v  jeho živote a  službe mu bola manželka Rut, s  kto-
rou strávil vyše 60 rokov spoločného života, až kým ju v  roku 2019 nepovolal náš Pán 
na dočasný odpočinok. O dva roky neskôr prekonal ťažkú operáciu, po ktorej býval v Rož-
ňave pri dcére Lei. Keď mohol, rád prišiel do zboru a do poslednej chvíle mal pre každého 
povzbudivé slovo. Lúčime sa s ním s nádejou, že Ježiš povolá svoje verné a milujúce deti 
pri vzkriesení a zoberie ich k sebe.

Zbor SZ CASD, Rožňava
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Zo života kolportéra
Vždy na konci roka sa mi pravidelne ozýva dnes už stála zákazníčka. Pra-

cuje ako mentorka a  školiteľka pedagógov. Otvorene mi oznamuje, že má 
záujem o  nové duchovné knihy a  zároveň si objednáva kalendáriky SKK a  ranné zamys-
lenia. Príbehy z  našich kníh používa na  svojich prednáškach a  v  prípade záujmu svojim 
poslucháčom kalendáriky daruje. Jej záujem a vďačnosť ma vždy potešia.

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 nájde-
te na tomto odkaze:
https://www.adventorion.sk/elektronicke-knihy-zadarmo/

Oddelenie komunikácie SZ CASD

Stretnutie diakonov v Bratislave
V  sobotu 14. januára 2023 navštívil brati-

slavský zbor na Cablkovej ulici kazateľ Josef Hr-
dinka, ktorý sa v  rámci svojej kazateľskej praxe 
venoval predovšetkým pastorácii, diakonii a psy-
chologickému poradenstvu. Celá sobota sa teda 
niesla v duchu diakonie a pastorácie. 

Dopoludnia mal brat Hrdinka kázanie 
na tému „Boh s nami“, kde zdôraznil myšlienku, 
že tak, ako je Boh s nami, tak sme aj my povola-
ní na  to, aby sme trávili čas so svojimi priateľmi 
a blízkymi.

Odpoludnia sme sa mohli zase započúvať 
do troch prednášok s prezentáciami práve na tému diakonie a pastorácie. Prednášky boli 
veľmi podnetné a obohatené o mnohé životné skúsenosti. 



– 11 –

Modlitebňa v  Bratislave bola takmer plná, pretože prišlo veľa členov a  priateľov aj 
z iných zborov. Veľké poďakovanie patrí miestnemu zboru za poskytnutie priestorov, chut-
né pohostenie, organizačnú pomoc i skvelú atmosféru.

Martin Homišin, vedúci Oddelenia diakonie SZ CASD

Muzičky 2023
Milí kamaráti, tešíme sa, že v tomto roku sa opäť pripravujú re-

gionálne Muzičky – detské festivaly na  oslavu Pána Boha, do  kto-
rých sa môžete zapojiť.
Muzička STRED – 22. 4. v Haliči kontakt: Darinka Mochťáková 
  damareja@gmail.com 
Muzička VÝCHOD – 3. 6. v Kežmarku kontakt: Lydka Grešová 
 lgresova@casd.sk
Muzička ZÁPAD – 10. 6. v Považskej Bystrici kontakt: Grétka Bieliková 
 gretulka82@gmail.com

Bližšie informácie dostanete včas v pozvánke pred vašou Muzičkou.
Lýdia Grešová, vedúca Oddelenia DSŠ SZ CASD

Príbehy (nielen) deťom
„Príbehy (nielen) deťom“ – to je názov novej, 

v  poradí dvanástej knihy od  sestry Janky Nielsenovej 
zo zboru CASD Košice 2. Je to jej piata knižka pre deti 
a  je plná rôznych príbehov zo sveta zvieratiek i  ľudí, 
ktoré v  priebehu niekoľkých rokov rozprávala v  na-
šich zboroch v  rámci sobotnej bohoslužby po  celom  
Slovensku. Zvieratká v nej prežívajú, podobne ako my, 
rôzne radosti i  starosti. Deti sa z  nej môžu učiť o  na-
šom milujúcom a starostlivom Stvoriteľovi a Spasite-
ľovi. Každý príbeh sa končí dôležitým ponaučením. 
Je vhodná pre deti od  štyroch rokov a  obsahuje veľa 
farebných fotografií. Má 128 strán.

Viac o tejto aj ďalších knihách na stránke: https://knihyprezivot.weblahko.sk/
Objednávky: e-mail: janka.nielsen@gmail.com alebo mobil: +421 904 827 385.
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Vyše 100 000 ľudí si na Ukrajine prevzalo našu humanitárnu pomoc
Od začiatku vojenského konfliktu na Ukrajine ubehol skoro rok. Za tento čas 

sme v spolupráci s ukrajinskou pobočkou ADRA poskytli urgentnú humanitárnu 
pomoc už vyše 34 000 domácnostiam a 100 000 jednotlivcom. Naša pomoc je ur-

čená najmä seniorom, jednorodičovským 
rodinám, ľuďom so špeciálnymi potreba-
mi, ktorí v  dôsledku vojny stratili prístup 
k základným životným potrebám.

Počas našej januárovej cesty 
na  Ukrajinu sme sa v  Irpini stretli s  po-
berateľmi našej pomoci, ktorí nám so sl-
zami v očiach vyrozprávali svoje príbehy 

z  čias ruskej okupácie. Jeden starší pán 
nám vysvetľoval: „Moja žena bola Ruska 
a žili sme tu spolu celé roky. Strašne bola 
zdesená z toho, čo sa stalo, a nedokázala 
pochopiť, ako „naši“ môžu takto zabíjať 
„našich“... veď sme predsa bratia! Zahy-
nula tu v uliciach mesta...“ Iný pán veľmi 

pekne ďakoval Slovákom: „Keď vypukla vojna, utiekli sme k  vám, na  Slovensko, aby sme 
si zachránili aspoň holé životy. Niekoľko mesiacov sme aj s vnukmi žili v Leviciach. Všetci 
k nám boli mimoriadne milí. Teraz sme sa vrátili späť, snažíme sa opraviť si dom a preží-
vame, ako sa dá... Ďakujeme vám, Slováci!“ 

Mnohí ľudia žijú v  rozbúraných domoch a  vypálených bytovkách. Pomáhajú si, ako 
vedia. Ako nám povedala jedna pani: „Život sa síce už nikdy nevráti do normálnych koľají, 
no musíme sa naučiť prežívať aspoň zo dňa na deň.“

Bez vašej pomoci by sme neboli schopní pomáhať v takomto rozsahu. Ďakujeme!
Darovať balík pomoci môžete na: www.adra.sk/help-shop
Projekt „Posilnenie prístupu k základným potravinám a hygienickým potrebám pre naj-

zraniteľnejšiu časť populácie na Ukrajine“, v trvaní 8/2022 – 4/2023, je realizovaný z pros-
triedkov Oficiálnej rozvojovej pomoci SR.
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Rozsvietili sme ukrajinské nemocnice
Napriek ruským útokom, kto-

ré ponorili Ukrajinu do  tmy, sme 
vďaka Nadácii SPP a  Nadácii EPH 
previezli na Ukrajinu 12 generáto-
rov, ktoré poskytnú záložný zdroj 
elektrickej energie pre nemocnice 
vo vojnou zmietaných oblastiach 
Ukrajiny. Štyri generátory sme 
odovzdali nemocniciam v  Kyjeve, 

ktoré tak aj naďalej budú schopné poskytovať urgentnú pomoc pacientom na JIS a v ope-
račných sálach. 

Vedúci lekár záchrannej zdravotnej služby prijal našu pomoc so slovami vďaky: „Je 
to najkrajší vianočný dar, aký sme mohli dostať. Bez elektriny nedokážeme zachraňovať 
ľudské životy. Ďakujeme nadáciám a všetkým dobrým ľuďom na Slovensku, ktorí nám po-
máhajú v týchto ťažkých časoch.“ 

Tým sa však naša pomoc ani zďaleka nekončí! Vďaka veľkorysému daru od  ADRA Ne-
mecko už teraz pripravujeme prevoz ďalších 61 generátorov na Ukrajinu.

Pomáhame naprieč Slovenskom 
Aj tento rok sme vyzdobili náš pojazdný ADRA Help Team Bus, naplnili ho hračkami, 

oblečením, drogériou a  potravinami a  pokračovali v  našej pomoci ľuďom v  núdzi naprieč 
Slovenskom. Výsledkom našej cesty je vyše 1000 km a  radosť v  očiach detí a  dospelých, 

ktorí pre náročné životné situácie 
nemôžu tráviť sviatky doma alebo 
si dopriať oddych a trochu radosti. 
V rámci nášho sviatočného progra-
mu sme zavítali do  komunitného 
centra vo Veľkej Lomnici, kde sme 
mládeži zo sociálne slabších rodín 
poskytli materiálnu pomoc. 

Teší nás, že aj napriek nabité-
mu predvianočnému obdobiu sme 



– 15 –

mali možnosť nazrieť do  fungo-
vania komunitného centra a  jeho 
aktivít.

Nezabudli sme ani na  tých naj-
menších. Len počas vianočného kola 
pomoci sme v bratislavskom Aupar-
ku obdarovali darčekmi viac ako 600 
detí a  po  pomoc si prišlo viac ako 
2 000 rodín. 

Stanislav Bielik, riaditeľ ADRA Slovensko

Nové audioknihy
Prinášame vám ďalšie audioknihy od  autorky Ellen Gould 

Whiteovej, ktoré môžete počúvať počas cestovania, voľného času 
či domácich prác na viacerých online platfomách alebo vo formáte mp3.

Cesta ku Kristovi poslúži ako sprievodca pri hľadaní vnútorného pokoja a vyslobode-
nia od starostí, viny, či strachu. Predovšetkým sa zameriava na osobné spoznávanie Boha 

a Ježiša Krista ako osobného a starostlivého 
priateľa.

Myšlienky z  vrchu blahoslavenstiev sú 
vynikajúcim doplnkom k  osobnému štúdiu 
Písma. Započúvajte sa do  Ježišovej Reči 
na  vrchu, doplnenej o  dobové myslenie 
a  objavte, že Jeho slová sú určené všetkým 
ľuďom bez ohľadu na  vek, pohlavie, rasu, 
vyznanie či socioekonomický status.

Kristove podobenstvá sú zbierkou príbehov a príkladov, ktoré Ježiš použil na vyučova-
nie svojich učeníkov a poslucháčov. Jednoduchými príkladmi z bežného 
života pracujúceho ľudu poukazoval na  Boží láskyplný záujem o  ľudí. 
Odhaľte pri ich počúvaní hlboké pravdy pre každodenný život, ktoré sú 
stále aktuálne aj v 21. storočí. 

Odkazy na všetky tri audioknihy nájdete tu: 
https://www.studionadej.sk/kategoria/audioknihy/



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:

Prednášky Týždňa duchovnej obnovy 2022
Sprístupnili sme pre vás kompletnú 

sériu prednášok Týždňa duchovnej obnovy 
s názvom „Ježiš v kráľovských knihách“. 
Rečník: Alexej Muráň 
Počet prednášok: 6 
Celková dĺžka: 12 hod.

Prednášky si môžete pozrieť na  portáli HopeTv.sk alebo priamo 
na  rovnomennom Youtube kanále – HopeTVsk. Samotné audio zázna-
my na  stiahnutie vo formáte mp3 sú dostupné na  stránkach Štúdia 
Nádej.

Viac informácií nájdete na: 
https://www.hopetv.sk/zaznamy/jezis-v-kralovskych-knihach/ 
a https://www.studionadej.sk/kategoria/naucne/

Tamar Hajdušková, riaditeľka Štúdia Nádej


