
Hore ku Hviezdam

Izaiáš 55,8–9: „Lebo moje myšlienky nie sú 
vaše myšlienky a  vaše cesty nie sú moje cesty, 
hovorí Hospodin. Ako sú nebesia vyššie ako zem, 
tak sú moje cesty vyššie ako vaše cesty a  moje 
myšlienky vyššie ako vaše myšlienky.“

Na Medzinárodný deň detskej rakoviny 
k  nám na  kliniku prijali pozvanie astronó-
movia z UK v Bratislave. Spolu s deťmi a ich 

rodičmi sme s úžasom počúvali pútavé rozprávanie o planétach, mesiacoch, hviezdach, sú-
hvezdiach a o tajomstvách vesmíru, spojené s večerným premietaním hviezdnej oblohy. Deti 
sa tak mohli aspoň na chvíľku odpútať od svojich starostí, neistôt a strachov. Aj tento zážitok 
pomohol niektorým otvoriť novú perspektívu a cestu k rozhovorom s presahom. Stačilo tak 
málo, otvoriť im nebo pre nich prijateľným a pútavým spôsobom.

Niekedy sa zamýšľam nad tým, ako sa nám darí „otvárať nebo“ ľuďom okolo nás? Do akej 
miery sme v zajatí vlastných predstáv, myšlienok a plánov, ako najlepšie ľuďom okolo nás pred-
staviť Boha? Predstavujeme ho vhodným spôsobom? Nezasypávame často druhých pravdou? 
Sme dostatočne otvorení aj iným pohľadom? Vieme druhých počúvať a rešpektovať? Rozumieť 
im, keď vidia veci z ich uhla pohľadu? Sme dostatočne empatickí a schopní chápať, že iní ľudia 
môžu mať iné zážitky, skúsenosti a hodnoty, ktoré ovplyvňujú ich názory a postoje? 

„Otvoriť druhým nebo“ sa dá ľahšie, keď je človek otvorený voči iným pohľadom a  je 
chápavý a empatický. Pomáha to vytvárať pozitívne vzťahy a prekonávať predsudky a ste-
reotypy, ktoré nás často od druhých oddeľujú. Evanjelium nás učí milovať svojho blížneho 
ako seba samého, bez ohľadu na  jeho pôvod, rasu, náboženstvo a  kultúru. Každý človek 
je hodný lásky a  úcty, všetci sme súčasťou Božieho stvorenia. Otvorenosť voči iným po-
hľadom neznamená, že sa s nimi musíme vždy stotožniť, ale mali by sme ich rešpektovať. 
V evanjeliu sa často stretávame s príbehmi, v ktorých Ježiš hovorí s rôznymi ľuďmi, ktorí 
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majú odlišné pohľady a názory. Vždy sa snažil pochopiť ich situáciu a nájsť s nimi spoločnú 
reč, aby mohol prispieť k ich uzdraveniu a naplneniu ich potrieb.

Boh nás vyzýva, aby sme mu dôverovali a nechali sa ním viesť na ceste nášho života. 
On má s nami svoje plány, ktoré sú vysoko nad našimi vlastnými predstavami, jeho cesty 
sú vyššie a jeho myšlienky sú hlbšie ako naše vlastné. Ak mu dôverujeme a dovolíme mu, 
aby nás viedol, dostávame sa na cestu, ktorá nás privádza k cieľu. Nás aj druhých ľudí.

Túžiš aj ty nájsť pokoj a istotu v jeho vedení?
Za Oddelenie služby žien pri SZ CASD Ivana Márföldiová

Správy a oznamy

V nedeľu 12. marca sa uskutočnilo rokovanie  
výboru SZ CASD v Banskej Bystrici.
•	 PERSONÁLNE ROZHODNUTIA
1. Ján Muráň, kazateľ v  dôchodku zo 

zboru Poprad, bude pracovať ako 
biblický pracovník na  Orave od  1.3. 
do  30.6.2023, kde povedie prípravu, 
priebeh aj následnú prácu v súvislos-
ti s  evanjelizáciou Kornelia Novaka. 
Jeho služba sa po 30.6.2023 opätovne prehodnotí.

2. Marek Kaba nastúpi na dvojročné magisterské štúdium na adventistickej Teologickej uni-
verzite pod podmienkou, že bude zmluvne dohodnutá finančná podpora na vykrytie jeho 
nákladov na základné potreby jeho rodiny počas mesiacov štúdia. Ubytovanie jeho rodiny 
a školné bude hradené Intereurópskou divíziou CASD. Po uplynutí jedného roku sa ďalšia 
podpora podmieňuje zvládnutím skúšok prvých dvoch semestrov. Pokiaľ svoje štúdium 
predĺži o viac ako 2 roky, bude si ďalšie náklady hradiť sám. Menovaný bude zmluvne za-
viazaný po skončení štúdia odpracovať ako zamestnanec pre SZ CASD minimálne 5 rokov. 
V prípade nesplnenia tejto podmienky bude zaviazaný finančné prostriedky vrátiť.

•	 HOSPODÁRSKE ROZHODNUTIA
1. Schválená správa nezávislého audítora týkajúca sa účtovnej závierky za rok 2021, 

ktorej záverom je nasledujúce vyhlásenie: „Účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný 



– 3 –

obraz finančnej situácie CASD k  31. decembru 2021 a  výsledku jej hospodárenia za  rok 
končiaci sa k  uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o  účtovníctve v  znení 
neskorších predpisov (´zákon o účtovníctve´).“

2. Schválená celá účtovná závierku za rok 2021, ktorá je priložená k nezávislému au-
ditu a je k nahliadnutiu na Slovenskom združení.

3. Schválené zrušenie dvoch termínovaných vkladov SZ CASD v Tatrabanke. Ich zru-
šenie sa zrealizuje podľa termínov ich viazanosti a finančné prostriedky z nich sa pre-
vedú na účet SZ CASD vo FIO Banke.

4. Schválená rekonštrukcia kúrenia, vrátane výmeny kotla, v  budove zboru SZ CASD 
na Ferienčíkovej ulici č. 5 v Bratislave.

Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD

Biblické úlohy 2 Q/2023: TRI KOZMICKÉ POSOLSTVÁ
Počas druhého štvrťroku 2023 budú veriaci zo zborov Cirkvi 

adventistov siedmeho dňa študovať tematiku  s  názvom: TRI 
KOZMICKÉ POSOLSTVÁ. Autorom biblických úloh je Mark Fin-
ley, medzinárodne známy evanjelista. V rokoch 2005 – 2010 bol 
podpredsedom Generálnej konferencie CASD. Po odchode do dô-
chodku sa stal asistentom predsedu Generálnej konferencie.

Materiály na spoločné štúdium pripravuje Oddelenie sobot-
nej školy. Na  jej stránke je možné nájsť aj niektoré pomocné 
materiály k predmetnej biblickej úlohe. Záujemcovia si môžu biblické úlohy v tlačenej for-

me 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

Elektronické knihy zadarmo z Vydavateľstva Advent-Orion
Elektronické knihy, ktoré ponúka Vydavateľstvo Advent-Orion 

na  stiahnutie zadarmo, sa načítajú po  nasnímaní pri-
pojeného QR kódu, alebo ich nájdete na tomto odkaze:

https://www.adventorion.sk/elektronicke-knihy-zadarmo/
Oddelenie komunikácie SZ CASD
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Zo života kolportéra
Práca s  našimi knihami na  Liptove bola posledné mesiace poznačená 

zvýšeným záujmom  o  naše knihy a  tiež kalendáre korešpondenčného kurzu. 
Na farách mávame príjemné, úprimné rozhovory a často dostávame otázky o tom, že ako 
to v našej cirkvi funguje. Niekde sa pýtali aj na fungovanie organizácie Pathfinder, prácu 
s  deťmi a  či je aktívna aj na  Liptove. Mali sme pocit, že by túto činnosť uvítali. Tí, ktorí 
poznali Jána Šolca, hodnotili jeho prácu kladne. Ďakujeme Bohu, že môžeme byť takými 
malými sprostredkovateľmi.

Oddelenie knižnej evanjelizácie SZ CASD

Detský kresťanský letný tábor HVIEZDA SVIEŤ
Milé deti, aké by to bolo stať sa kráľom, 

kráľovnou nádhernej zeme, plnej dobrodruž-
stva, priateľstva, zážitkov a úsmevu? Pridaj sa 
k nám a navštív s nami túto krajinu. Spoločne 
sa presunieme na  územie Perzskej ríše, kde 
nás čaká množstvo hier, súťaží, zábavy, tvo-
rivých dielní a kráľovských príbehov.

Pozývame vás na Detský kresťanský let-
ný tábor HVIEZDA SVIEŤ. „Ktovie, či si ne-
dosiahol kráľovskú hodnosť práve pre takúto 
chvíľu.“ (Ester 4,14)

Miesto: PROVIDA Jakubovany; termín: 
9. – 16. júl 2023; vek: 7 – 12 rokov; prihla-
sovanie: do 01.05.2023

Elektronická prihláška pre účastníkov: 
https://forms.gle/hmB4rd9vXms9yi8g6 (prihláška je dostupná aj na  www.pathfin-
der.sk, facebook: Klub Pathfinder – Prieskumník)

Ubytovanie: Rekreačné stredisko PROVIDA Jakubovany sa nachádza na  Liptove 
za  malebnou dedinkou Jakubovany, na  ceste k  Jakubovianskym vodo-
pádom (chatová oblasť). Ubytovanie je zabezpečené vo veľkej chate so 
spoločenskou miestnosťou s  kapacitou 15 miest a  v  menších dvojpos-
teľových chatkách. Súčasťou komplexu je ihrisko s basketbalovým ko-
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šom, táboriská, vonkajšia kuchyňa s krytou jedálňou. (www.providajakubovany.net)
Súradnice: 49.13125497589706, 19.737646308536736
Celková cena pobytu je: 135 €. V cene je započítané ubytovanie, strava 5-krát den-

ne, pitný režim (poistné a cestu si hradia účastníci). Platba je rozdelená na dve časti:
1. záloha: 60,- € po poslaní záväznej prihlášky poslať do 1.5.2023 na číslo účtu SK65 

1100 0000 0029 3905 6751, variabilný symbol 090723 a s menom dieťaťa v informáciách 
pre prijímateľa.

2. doplatok: 75,- € uhradenie v deň nástupu na tábor.
ZĽAVA PRE SÚRODENCA JE 10 € (prvé dieťa 135 €, súrodenci 125 €); ďalšie možné 

výdavky: tričko 5 €
Po  poslaní vašej prihlášky vám príde potvrdzujúci mail s  ďalšími pokynmi. Počas ce-

lého pobytu v tábore je zabezpečený zdravotník. V prípade akýchkoľvek otázok alebo ne-
jasností ma neváhajte kontaktovať mailom: jelinek.eva@pathfinder.sk alebo telefonicky: 
+421 911 230 239 – Jelínková Eva.

Za organizačný tím Eva Jelínková, vedúca KPP  
a Jaroslav Bielik, kazateľ a podpredseda KPP

Sobotná bohoslužba s Tedom Wilsonom
Milé sestry a bratia, pozrite si videopozvánku predsedu Česko-Slovenskej únie Cirkvi 

adventistov siedmeho dňa Mikuláša Pavlíka na  sobotnú bohoslužbu s  predsedom Gene-
rálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa, Tedom Wilsonom, 
ktorá sa uskutoční v  sobotu 27. mája 2023 v  Prahe. Zobrazí sa vám 
po  načítaní pripojeného QR kódu, alebo po  kliknutí na  tento odkaz: 
https://youtu.be/xgOsDXoEuFU

Oddelenie komunikácie SZ CASD

VOJNA BEZ CENZÚRY
HopeTV Czech, ktoré pripravilo nadabovaný videozáznam z kázania kazateľa Vjačesla-

va Kulagu, ktorý podáva svedectvo o  neuveriteľných Božích priznaniach k  tým, ktorí sa 
počas najťažších chvíľ vojny na  Ukrajine zdržiavali v  areáli teologického semináru Cirkvi 

adventistov siedmeho dňa v Buči. Zobrazí sa vám po načítaní pripoje-
ného QR kódu, alebo po kliknutí na tento odkaz: 
https://www.youtube.com/watch?v=27vnYCVG6uI

Oddelenie komunikácie SZ CASD
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Poďakovanie za podporu Ukrajiny – Oleg Charlamov
Milé sestry a bratia, drahí priatelia! Pozrite si krátke poďakovanie Olega Charlamova, 

koordinátora Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa pre ukrajinskú ko-
munitu, za prijatie a pomoc ľuďom zasiahnutým vojenským konfliktom 
na  Ukrajine. Zobrazí sa vám po  načítaní pripojeného QR kódu, alebo 
po kliknutí na tento odkaz: 
https://www.youtube.com/watch?v=Nr476BbOBTw

Oddelenie komunikácie SZ CASD

Vojnový konflikt na Ukrajine – aktivita CASD na Slovensku
Hneď po vypuknutí vojny sme zaznamenali nápor utečencov a veľmi veľa telefonátov 

s  prosbou o  ubytovanie. Šlo zväčša o  dočasné útočisko – oddych pred ďalším tranzitom 
utečencov do zahraničia. Slovensko nebolo ich končenou zastávkou. 

SZ CASD zriadilo centrálny systém, do  ktorého sa prihlasovali zbory, bratia a  sestry, 
priatelia, ktorí ponúkli svoje ubytovacie priestory pre dočasné útočisko utečencov. V  pr-
vých týždňoch šlo o veľmi náročný proces logistiky.

ZAPOJENÉ ZBORY ROK ZAPOJENÍ ROK
DO UBYTOVANIA 2022/2023 JEDNOTLIVCI 2022/2023
BRATISLAVA   BRATISLAVA (Varian) Trvá
FIĽAKOVO   KOŠICE (Kulcsárovci) Trvá
KOŠICE trvá KOŠICE (Guzanovci)  
L. MIKULÁŠ trvá POPROČ (Duchoňová) Trvá
POPRAD trvá KRÁSNO NAD KYSUCOU Trvá
P. BYSTRICA trvá ŽILINA (Plachý)  
TRENČÍN   REVÚCKA LEHOTA (Tóth)  
ZVOLEN   GERLACHOV  
    RUŽOMBEROK (Nosková)  
    TOPOĽČANY (Laciková) Trvá

Aktualizácia ubytovaných odídencov 05/2022 08/2022 10/2022 11/2022 1/2023

Tranzit         48 57 57 57 60

Ubytovanie poskytnuté – ukončené   25 48 50 50 56

Ubytovanie trvá         44 34 37 40 42

Z toho: neadventisti 58 67 71 74 82

  adventisti 59 72 73 73 76
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V tabuľkách pribúdali údaje postupne. Chýbajú jednotlivci zo zborov, o ktorých sme neve-
deli, že ubytovanie poskytovali alebo poskytujú.

V  prvých dňoch sa štatistika nerobila. Chýbali informácie od  jednotlivcov. Najväčší 
„prísun utečencov“ zaznamenali zbory Poprad, Košice, Bratislava a Zvolen.

ZBOR ZVOLEN
Zbor vo Zvolene sa zapojil sa do výzvy mesta Zvolen. Zborové priestory poskytli dlhodobé 

ubytovanie ôsmim utečenkám. Každá z nich absolvovala vzdelávací kurz a našla si prácu. 
ZBOR POPRAD
V  čase vypuknutia vojnového konfliktu bol Poprad najfrekventovanejším uzlom spo-

jenia ukrajinských a  slovenských adventistov. Dôvodom je prítomnosť sestier, ktoré sa 
do zboru Poprad vydali. Ukrajinskí veriaci ich kontaktovali s prosbou o pomoc. Sestry po-
tom kontaktovali iné zbory a  tie pomáhali s  ďalším presunom a  pobytom na  Slovensku. 
Pre väčšinu utečencov bolo Slovensko iba tranzitnou krajinou. Potrebovali si oddýchnuť, 
doriešiť papiere, ujasniť cieľ cesty. Šlo o krátkodobé/tranzitné ubytovanie, cca 60 ľudí.

V popradskom zbore napokon ostalo ubytovaných 17 utečencov. V súčasnosti sú v Po-
prade ubytované dve nové rodiny (7 ľudí).

KOŠICE
Ako prvé najväčšie mesto za ukrajinskými hranicami a mesto poskytujúce hlavné do-

pravné spojenie, zaznamenal aj Košický zbor na začiatku UA krízy veľký nápor utečencov. 
Šlo opäť o tranzit a s tým spojený servis utečencom (krátkodobé ubytovanie, pomoc s vy-
bavovaním dokladov, pomoc s presunom a dopravou), alebo dlhodobé ubytovanie. Do po-
moci s ubytovaním sa zapojili okrem zboru aj niektorí členovia, ktorí poskytujú dlhodobé 
ubytovanie utečencom doteraz (cca 12 ľudí).



– 8 –

V  súčasnosti „sú KOŠICE jedným z  dvoch veľkých centrálnych skladov“, v  ktorých sú 
pripravované balíky ADRA pre Ukrajinu. Do  aktivity sa zapojili dobrovoľníci z  okolitých 
zborov i samotní utečenci, ktorí ostali žiť v okolí. 

BRATISLAVA
Bratislava sa stala s  Košicami veľkým tranzitným uzlom. Zbor poskytoval neustále 

krátkodobé ubytovania, ktoré slúžili utečencom na  oddych a  vybavovanie papierov pri 
ďalšej ceste za hranice. Pár rodín z oboch zborov poskytlo tiež svoje bývanie na dlhodobé 
ubytovanie utečencov, ktorí ho stále využívajú.

Bratislavské zbory sa začiatkom utečeneckej krízy zaplnili utečencami, ktorí riešili svoj 
pobyt na Slovensku samostatne, bez pomoci SZ. Vzhľadom na ich počet a aktivitu SZ roz-
hodlo o  zriadení samostatného ukrajinského zboru v  priestoroch Čajovne. Žiaľ, kazateľ, 
ktorý patril do  tejto skupiny prisťahovalcov a  mal ukrajinský zbor viesť, odišiel z  rodin-
ných dôvodov späť na Ukrajinu. V tom čase sa na Ukrajinu vrátilo ešte pár rodín a ukrajin-
ská komunita a vízia ukrajinského zboru nebola zrealizovná. 

Ukrajinskí utečenci, ktorí v  Bratislave zostali, sa spojili s  utečencami, ktorí prišli 
do Bratislavy pred vojnovým konfliktom, a spoločne navštevujú zbor na Ferienčikovej uli-
ci. Pre zborové spoločenstvo sú veľkým požehnaním.

V spolupráci s ADRA Slovensko sa aktivizovali a vznikali pri zboroch nové DOBROCEN-
TRÁ, ktoré vďaka dobrovoľníkom stále fungujú a poskytujú materiálnu pomoc (zariadenie 
ubytovania, potraviny, šatstvo).

Vznikli dva veľké sklady, v ktorých ADRA, vďaka dobrovoľníkom zo zborov i mimo nich, 
pripravuje balíky pomoci pre Ukrajinu. Sklad v  Košiciach sme spomenuli. Druhý veľký 
sklad sídli v Trenčíne.

Zbory a  jednotlivci, ktorí poskytli ubytovanie utečencom, sa zaregistrovali na  mest-
ských úradoch. Každý mesiac odovzdávajú výkaz o  ubytovaných utečencoch. Následne 
na to im štát vypláca príspevok za ubytovanie. Najväčšie problémy s mestskými úradníkmi 
mal, žiaľ, zbor Zvolen. Šlo o zbytočné byrokratické úkony. Vďaka Bohu ich to neodradilo. 
Všade inde sme cítili ochotu a  pomoc zo strany úradníkov. Štátny príspevok bol doteraz 
vyplatený každému jednotlivcovi a zboru.

V  decembri 2022 sme usporiadali Stretnutie ukrajinských veriacich, žijúcich na  Slo-
vensku, v  spolupráci s  bratom Olehom KHARLAMOVOM, koordinátorom pre ukrajinské 
zbory ČSU. Toto stretnutie dopadlo nad očakávanie všetkých. Atmosféra, ktorá stretnutie 
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sprevádzala, bola naplnená Božím požehnaním. Stretnutia sa zúčastnili nie len ukrajinskí 
adventisti, ale aj inoveriaci ukrajinskí utečenci, s ktorými sme v kontakte. 

Síce na Slovensku nevznikol žiaden ukrajinský zbor, dovolíme si však tvrdiť, že ukra-
jinskí veriaci, ktorí prišli ešte pred vojnovým konfliktom, alebo prišli počas neho, zapadli 
do  zborového života slovenských zborov a  našli si v  nich svoje miesto. Stali sa našimi 
bratmi a sestrami, ktorí tvoria súčasť toho ktorého zboru.

Medzi aktívnych dobrovoľníkov, ktorí sa zapojili do  krízovej pomoci hneď v  prvých 
dňoch vojnového konfliktu na  ukrajinskej hranici, patrili aj naši bratia a  sestry. Tí prví 
reagovali na potreby ľudí, utekajúcich pred vojnou. V spolupráci s  inými neziskovými or-
ganizáciami vytvorili „bezpečné útočisko“, v ktorom si, v  rámci možností, mohli utečenci 
oddýchnuť a nabrať aspoň trocha psychickej a fyzickej sily. Vďaka Bohu, že týmto dobro-
voľníkom dával silu byť na blízku.

Vďaka Bohu za ochotné srdcia bratov a sestier (členov, nečlenov a kazateľov), ktorých 
sme nespomenuli. Iba ich láskavé srdcia a  ochota pomôcť spustila proces pomoci ukra-
jinským utečencom. Pomoc s vybavovaním dokladov na cudzineckej polícii, vybavovanie 
a príprava ubytovania, asistencia pri vybavovaní na úradoch, školách, lekároch. Automo-
bilová preprava naprieč Slovenskom, načúvanie ťažkým životným príbehom, finančná 
pomoc...

Ešte raz vďaka Bohu za vás!
Miroslava Maláriková, sekretárka SZ CASD
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Muzička „Prijmite pozvanie“
22. apríla 2023 sa v  Haliči (okres Lučenec) uskutoční detská bohoslužba stredného 

Slovenska. Všetky deti sú srdečne pozvané. Pre konkrétne informácie a  prihlasovanie 
účastníkov aj príspevkov do programu píšte na: muzicka.lc@gmail.com.

Darinka Mochťáková – za organizačný tím, zbor Lučenec
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Biblický Pátrač 
Študuješ Bibliu? Si borec a  rád pracuješ sám alebo pohoďák 

a  vyhovuje ti byť súčasťou tímu? Chceš si zasúťažiť s  ostatnými? 
A možno vyhrať pobyt v letnom tábore?

3 víkendy – 3 testy 1 finále
Informácie hľadaj na dss.casd.sk/patrac, prihlás sa do 27.3.2023

Lýdia Grešová, vedúca Oddelenia detskej sobotnej školy SZ CASD

HELPKIDS – Adoptuj si školáka
Deti patria do školy... Ale čo keď nemajú 

rodičov alebo ich rodičia na to jednoducho 
nemajú?

Mumbere Israel a Kambare Bisika sú 
deti utečencov z  Konga. Stratili mamu 
a  otec sa popri práci na našej farme 
nedokázal o  ne postarať. Veľmi ma prosil 
o podporu, aby chlapci mohli chodiť do 
školy. Našli sme pre nich internátnu školu 
v  Kampale a  stali sme sa im adoptívnymi 
rodičmi na diaľku. Nedávno som školu 
navštívil a  potešilo ma, že sa dobre učia, 
majú bývanie, jedlo a sú šťastní so svojimi 
spolužiakmi. Po príchode do utečeneckého 
tábora (260 km od Kampaly) som ich fotku ukázal otcovi. Bol nadšený a  hneď ma uistil: 
starší bude kazateľ a  tento mladší bude lekár... Zovrelo mi srdce nad jednoduchosťou 
otcovskej viery. Povedal som si, že asi začínam viac šetriť.

Náš nový program „HELPKIDS“ dáva aj vám príležitosť darovať vzdelanie a  zmeniť 
život konkrétnym deťom v Afrike. V Ugande sme nadviazali spoluprácu s dvoma školami: 

Youth Initiative primary School je v  utečeneckom tábore Kyjaka II. na západe 
Ugandy, kde žije 129 000 utečencov z Konga, Burundi, Rwandy a Južného Sudánu. Založili 
ju mladí ľudia zo zboru CASD Sweswe, ktorí sem tiež prišli ako utečenci. Vyštudovali na 
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univerzite a  vrátili sa do tábora, aby pomohli ďalším deťom. Starajú sa o  450 detí od 
predškolského veku po prvý stupeň. Ako jediná škola v  utečeneckom tábore poskytuje 
deťom okrem vzdelania aj obed, pretože s hladným bruškom sa nedá učiť. Pre mnohé deti 
je to jediné poriadne jedlo počas dňa... 

V tejto škole podporujeme dva programy pre siroty a deti zo sociálne slabých rodín: 
•	 Školné + strava (každý deň teplé jedlo): sponzorujte 20 € mesačne na 1 dieťa. 
•	 Strava (každý deň teplé jedlo na obed): sponzorujte 12 € mesačne na 1 dieťa

Treasure Junior School je na predmestí Kampaly, kde žije množstvo rodín 
v  chatrčiach. Založili ju naši spoluveriaci. Poskytuje výchovu a vzdelanie  deťom od 
predškolského veku až po druhý stupeň základnej školy. Má aj vlastný internát pre siroty 
z ulice alebo deti z rodín, ktoré sa o ne nedokážu postarať. 

V tejto škole podporujeme dva programy: 
•	 Školné a  strava pre siroty a deti zo sociálne slabých rodín: sponzorujte 35 € 

mesačne na 1 dieťa.
•	 Internát + školné a strava pre siroty a deti zo sociálne slabých rodín: sponzorujte 

60 € mesačne na 1 dieťa.
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Deti za to dostanú vzdelanie, učebné pomôcky i školskú rovnošatu. Za stravné každý deň 
teplý obed zo školskej kuchyne. Deti v  internáte dostávajú celodennú stravu, kompletné 
oblečenie, obuv a o ich výchovu sa 24 hodín denne starajú kvalifikovaní vychovávatelia. 

Aj vy sa môžete stať adoptívnymi rodičmi na diaľku a  postarať sa o  jedno alebo viac 
detí, ktoré by ste chceli dlhodobo systematicky podporovať. Pre viac informácií nám 
napíšte na adresu helpkids@adra.sk. Pokiaľ chcete podporovať len stravu pre 1 alebo 
viac detí, najjednoduchšie je túto službu zadať priamo cez náš HELPSHOP.

Stanislav Bielik, riaditeľ ADRA Slovensko

vydavaTeĽSTvo advenT-orion ponÚka

cena 6,- ¤

Dr. Gábor Mihalec
NEZAHRÁVAJ SA SO MNOU
Ako budovať oddaný a plnohodnotný vzťah
Pokiaľ dokážeme rozpoznať nevedomé vzory, ktoré ovládajú naše 
životy, máme predpoklad meniť vzťahy k lepšiemu.
224 strán, 13,8 x 21,5 cm, viaz.

aKcIovÉ KNIHY



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:

Karen Holfordová, Karen a Ron Flowerovci
TAJOMSTVO VZŤAHOV
Boli by ste radi, keby vám ľudia, ktorí majú pekné vzťahy, prezradili 
svoje tajo mstvo? Ponúkame vám 31 námetov na oživenie vzťahov.
176 strán, 13,8 x 21,5 cm, viaz.

cena 5,- ¤


