
trencin.dotknisaneba.skDotkni 
  sa neba

TrenČÍn



 o ponuku osvetových akcií a prednášok 

 o ľudí, ktorí chcú prežiť svoj život užitočne

Akcie sú zamerané na prevenciu zdravia, medziľudské vzťahy a duchovné 
otázky. Tieto oblasti sú dôležité pre život každého človeka. Čím vyššie 
poznanie v nich dosiahne, tým lepšia bude kvalita jeho života. Preto sa tento 
projekt volá Dotkni sa neba.

Aktivity „Dotkni sa neba“ pre vás pripravuje a organizuje občianske 
združenie Život a zdravie, Klub detí a mládeže Pathfinder – Prieskumník, 
ADRA – organizácia pre pomoc a rozvoj, Maranatha z.s. a dobrovoľníci 
z cirkevného zboru adventistov siedmeho dňa v Trenčíne.  
Budeme sa tešiť na vašu návštevu.

Život  
a zdravie

Marek Gurka | 0915 794 907 | margurka@gmail.com
Adrika Činčalová | 0903 907 450 | adrika@domadobre.eu
Pavel Činčala | 0905 996 363 | pavel.timstav@gmail.com

KonTAKTy:

o Čo iDe?

KTo je 
zA TýM?

trencin.dotknisaneba.sk
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Otázniky života
prednáškový cyklus

?motto: „od začiatku svojho štúdia som si stanovil zásadu, že kedykoľvek, keď spoznám správnejší 
názor, ihneď upustím od svojho menej správneho a pokorne a radostne prijmem názor lepšie odôvod-
nený. To, čo vieme, je úplne nepatrným zlomkom toho, čo nevieme.“ (Jan Hus)

   Máte podobné otázky o zmysle života a chcete poznať odpovede? 
»  Prečo existuJe zlo a kto za to môže? » čo nás čaká Po smrti? 
»  Je Ježiš naozaJ tak Dôležitý? » BuDe niekeDy koniec sveta? 

netvrdíme, že vieme odpovede na všetky otázky. Čo tak skúsiť preskúmať 
BiBLiU? Prečo hľadať práve tam? je možné, aby niekoľko tisíc rokov 
staré spisy poznali odpoveď? Veci si človek najlepšie preverí tak, že 
štúdiu danej problematiky venuje trochu svojho času.

Prijmite pozvanie na prednáškový cyklus oTÁzniKy ŽiVoTA, kde budeme 
spoločne hľadať, premýšľať, diskutovať a objavovať, kde je cesta, pravda i život.

témy PreDnášok nájdete na nasledujúcej strane »



  

témy PreDnášok Otázniky života

(Po) 10. 7. zvitky oD mŔtveHo mora
Prečo je Biblia výnimočná?

(ut) 11. 7. PoznaJte BuDÚcnosŤ
Dejiny napísane dopredu

(st) 12. 7. Prečo Je toĽko utrPenia?
Kto za to môže?

(št) 13. 7. osoBnosŤ, ktorá zmenila svet
Kto je ježiš?

(Pi) 14. 7. zÍskaŤ život — navžDy
Ponuka nielen pre vyvolených 

(Po) 17. 7. BuDe koniec sveta?
z budúcnosti netreba mať obavy 

18:00 hod.

kDe: synagóga v trenčÍne
Štúrovo námestie

PrÍĎte a staňte sa súčasťou 
tejto výnimočnej udalosti.



ZAČIATOK PREDNÁŠOK vžDy o 18:00 hoD.

(Po) 10. 7. zvitky oD mŔtveHo mora
Prečo je Biblia výnimočná?

(ut) 11. 7. PoznaJte BuDÚcnosŤ
Dejiny napísane dopredu

(st) 12. 7. Prečo Je toĽko utrPenia?
Kto za to môže?

(št) 13. 7. osoBnosŤ, ktorá zmenila svet
Kto je ježiš?

(Pi) 14. 7. zÍskaŤ život — navžDy
Ponuka nielen pre vyvolených 

(Po) 17. 7. BuDe koniec sveta?
z budúcnosti netreba mať obavy 

(ut) 18. 7. návrat kráĽa
Kedy a ako príde ježiš znovu? 

(st) 19. 7. čo ma čaká Po smrti?
nebo, peklo, spánok alebo nič? 

(št) 20. 7. nuDia vás PraviDlá? 
Desatoro — desať rád do života

(Pi) 21. 7. nezaBuDli ste oDDycHovaŤ?
jedinečnosť týždenného cyklu 

(Po) 24. 7. Dokonalý PoDvoD 
Temná stránka špiritizmu a okultizmu 

(ut) 25. 7. naozaJ sPravoDlivosŤ zvÍŤazÍ?
Kedy príde jej čas?

(st) 26. 7. ako začaŤ žiŤ nový život
Význam biblického krstu

(št) 27. 7. to naJlePšie ešte len PrÍDe
Čo Boh pripravuje na koniec?

Prednášky sú určené 
Pre všetky vekové 
kategórie. 

vstuP voĽný

Prednášajú študenti 
a absolventi stredných 
a vysokých škôl.

5



neobyčajný životný príbeh   
Radima Passera

vstup voĽný!

trenčÍn

Považská Bystrica
27. 7. (št) | 18:00 hod.

okresný úrad (sála na prízemí)
Centrum 1/1, Považská Bystrica

Pozývame vás na prednášku s diskusiou

28. 7. (Pi) | 18:00 hod.
Hotel elizaBetH trenčÍn

Ul. gen. M. R. Štefánika 2 (kongresová sála)

Biznis a viera 
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Adrika    0903 907 450    adrika@domadobre.eu

Lucia    0911 188 252    luciagaborova2@gmail.com

biblia na cestach
3 a 1/2 roku 

aneb americký sen v Česku 
Strhujúci životný príbeh jed-
ného z najúspešnejších čes-

kých podnikateľov súčasnosti, 
 developera Radima Passera.  

3 a 1/2 roku ii 
aneb s vírou a odhodláním 
Ďalšie zaujímavé pokračova-
nie príbehu Radima Passera.

Radim Passer
Podnikateľ a zakladateľ  
organizácie maranatha z.s.
Radim Passer je významný český developer 
a jeden z najbohatších Čechov. jeho spoločnosť 
PASSeRinVeST GRoUP je tvorcom známeho 
multifunkčného komplexu BB Centrum v Prahe. 
Tento najrozsiahlejší biznis park v Čechách sa stal 
sídlom spoločností ako napríklad o2 Czech 
Republic, Microsoft, Čez, HP, MoneTA 
Money Bank, UniCredit a ďalší. je tiež 
zakladateľom kresťanskej organizácie 
Maranatha, ktorej cieľom je pomôcť 
ľuďom spoznávať Božiu lásku. je autorom 
kníh, v ktorých otvorene píše o svojej 
pozoruhodnej životnej ceste plnej 
nečakaných udalostí, odhodlania a viery. 
Po ťažkej životnej skúsenosti uveril Radim 
Passer v ježiša Krista a podobne ako 
mnoho miliónov iných ľudí Ho vierou  
prijal za svojho Spasiteľa.

môžete sa tiež tešiť  
na autogramiádu.

viera 
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Unikátna 
putovná 

výstava

11.  – 27. 7. 2017 Po-Pi: 10:00 – 18:00 hod. (So-ne zatvorené)

Synagóga, Štúrovo námestie, Trenčín

www.biblianacestach.skMôžete sa tešiť na:
•Historické slovenské a zahraničné Biblie

•Unikátne novodobé Biblie v rôznych prevedeniach

•Biblie pre deti, študijné, historické

•doplnkové materiály, mapy, CD, DVD, Prednášky

následne si môžete vypočuť zaujímavé biblické prednášky od 18:00 hod. (str. 3–5.) 

VERnISÁŽ: 11. 7. 2017 o 16:30 hod.

Vstup voľný
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desaŤ slov pre živoT

* AKý je HLAVný zMySeL „DeSAToRA“? 

* AKý MÁ PRAKTiCKý VýznAM 
 PRe BeŽnéHo ČLoVeKA? 

aj o tom budeme spoločne hovoriť od

29. 9. – 1. 10. 2017
PreDnáša: 

Doc. Jiří Beneš, th.D.
český uznávaný teológ, biblista, 
a vysokoškolský pedagóg

pozývame vás prednáškový cyklus 
s diskusiou na tému

Desatoro

 (Pi) 29. 9. o 18:00 hod.
 (so) 30. 9. o 18:00 hod.
 (ne) 1. 10. o 15:00 hod.

(postupne za 3 dni  
preberieme celé Desatoro)

kDe:
Horný šianec 17 * trenčÍn 

kontakt: 
Ľudovít činčala * 0903 759 450
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Rodina je základ života.
Nebojme sa opravovať naše  

vzťahy s projek trodina.cz
Urobme všetko pre to, 
aby doma bolo dobre.
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Ponúkame vám bezplatné 
poradenstvo, ktorým chceme 
pomôcť ľuďom pri identifikovaní 
a riešení osobných 
a manželských problémov, 
uplatňovaním princípov, ktoré 
nám predstavuje Biblia. 

Na každý z desiatich kľúčových 
problémov, ktoré ničia radosť, 
pokoj a naplnenie v osobnom 
alebo manželskom živote,  
existuje biblické riešenie. 

Ak vás to zaujalo, alebo chcete 
vedieť viac, kontaktujte nášho 
poradcu.

marek GuRka
tel.: 0915 794 907
email: margurka@gmail.com

VzťahoVé 
poradenstVo 
pre osoBNé  
A mANželské  
proBlémy
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www.skskk.sk

ovplyvňujú chod dejín planéty Zem len 
ľudské faktoRy? sú Boh a ďalšie 
sily aktívne PRítomní v tom, 
čo sa deje okolo nás? o čo 
Pôjde pri tom najdôležitejšom 
rozhodnutí, pred ktoré bude  
ľudstvo Postavené?

od 20. 9. 2017 a následne každú stredu o 18:00 hod. 

BuducnosT 

 Horný Šianec 17, Trenčín | Vstup voľný
KontaKt: Marek Gurka | 0915 794 907 | margurka@gmail.com | trencin.dotknisaneba.sk

podĹa BiBLienašej Zeme

Zaujímajú vás tieto, ale i ďalšie otázky? ak áno, pozývame  
vás na skupinové štúdium biblickej knihy Zjavenie Jána s diskusiou.
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Internetové kurzy

www.skskk.sk

AKý jE ZmysEl  

KONČí žIvOT  

odpovede hLĽadaj na 
www.otaznikyzivota.sk

| CHCeTe SA DozVeDieť ViAC  |  zAUjíMAjú VÁS PRoBLéMy SVeTA 
| PRiPojTe SA  |  MôŽeTe SVoje nÁzoRy A oTÁzKy KonzULToVAť
|  DiPLoM A MALý DARČeK  |  KURzy Sú BezPLATné

smRťOu? 
KEDy buDE  

KONIEc svETA? 

žIvOTA?
ODKIAľ smE PRIŠlI?

Globálne 
problémy

Impulzy  
žIvota

vezmI zdravIe  
do svojIch 

rúk

verIť  
znamená žIť

objavy  
v bIblII

hľadaj,  
pátraj 

od 20. 9. 2017 a následne každú stredu o 18:00 hod. 
 Horný Šianec 17, Trenčín | Vstup voľný

KontaKt: Marek Gurka | 0915 794 907 | margurka@gmail.com | trencin.dotknisaneba.sk



môžeš
dobrovoľne
zmeniť život

Pomáhame ľuďom. Meníme životy.

www.adra.sk

Chceš sa stať dobrovoľníkom?
Aj tento rok budeme vysielať 
dobrovoľníkov do rôznych krajín. 
Ak chceš byť jedným z nich, napíš na: 
alena.horvathova@adra.sk a budeme 
ťa informovať o aktuálnych ponukách.

m

m

m

m

m
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1256-5431/2/15

26 zastavení nielen nad zivotom v novom seriáli HopeTV.cz

mozno boha dokázat?
k comu je viera?

Veríte na zázraky?

Svoje skúsenosti a osobnú vieru v Boha  
s vami zdieľa  

pouličný misionár a pastor Kornelius Novak. 
www.KorneliusNovak.sk

www.HopeTV.cz

15



daJMe ŠanCU svoJMU ZdraviU!

Dni ZDravia

všetky merania sú zaDarmo. Každý sa môže tešiť na malý Darček.

	  meranie krvného tlaku
	 meranie telesného tuku
	 meranie podkožného tuku
	 meranie viscerálného tuku

	 meranie kosternej 
  svaloviny 
	 meranie BMi
	  Harward step test

môžete sa tešiť na:
	  test životného štýlu
	 individuálne poradenstvo

organizuJe 
o. z. Život a zdravie,  

Klub Prieskumník a Maranatha z.s.

Život  
a zdravie

11:00 – 16:00 hod.

nájdete nás pred budovou oda v TrenČÍne v období 10. – 28. 7.
Presné termíny na: trencin.dotknisaneba.sk | informácie: 0948 526 722, 0905 895 156


