
Posielam vás…
Počas svojho života na tejto Zemi nám  

Ježiš ukázal, čo znamená byť Božím dieťaťom. 
Predstavil nám Boha ako nášho láskavého Otca. 
Ukázal nám, ako môžeme zápasiť a víťaziť nad 
našimi hriechmi. Ale tiež nám dal príklad, ako 
poslúžiť ľuďom okolo nás.

V  evanjeliách čítame, že vyhľadával ľudí 
tam, kde sa nachádzali. Nečakal, že ľudia prídu 

za ním, On bol aktívny. A nebola to len tá „dobrá – vyvolená“ cieľová skupina. Stretával sa aj s tými 
najhriešnejšími. A keď ho tí „svätí“ nakoniec úplne odmietli, zameral sa na tých, ktorí ho s radosťou 
prijímali.

Spomeňme si, ako si všimol Zacheja v korune figovníka a navštívil ho v jeho dome. Ako prekonal 
predsudky a rozprával sa pri studni so Samaritánkou, a nakoniec strávil dva dni medzi Samaritánmi. 
Spomínate si na Ježišovu misiu v okolí Týru a Sidonu? Pri stretnutí s kanaánskou ženou najprv nere-
aguje – mlčí, ale keď vidí jej vieru, uzdraví jej dcéru. Ale nemá problém ísť ani do domu predstave-
ného synagógy – Jaira, aby jeho dcéru vzkriesil. Ježiš prišiel na našu Zem aj preto, aby sa stretával 
s ľuďmi v ich životných situáciách a napĺňal ich potreby. Veľmi túžil po tom, aby mu uverili a stali 
sa Božími deťmi. 

Som veľmi vďačný, že nám Boh „otvoril dvere“ a mohli sme ako Štúdio Nádej ísť za ľuďmi aj 
tam, kde by som to nečakal. Už štyrikrát sme boli pozvaní na stretnutia katolíckych katechétov 
v Bratislavskej a Banskobystrickej diecéze. Boli sme srdečne prijatí a mohli sme ponúkať naše progra-
my. Katechéti ocenili ich kvalitu a hovorili o ich využívaní pri práci s deťmi.

Už niekoľko rokov sa pravidelne zúčastňujeme na predajnej výstave Bibliotéka. Poznajú nás 
mnohí rodičia a ich deti a veľmi pochvalne sa vyjadrujú o našich programoch. Pravidelne sa stáva, že 
okrem ľudí, ktorí si niečo kúpia, prichádzajú aj tí, ktorí potrebujú len povzbudenie.

Pre nás adventistov Vianoce nie sú sviatkom. Ale pre mnohých sú akýmsi zastavením. Idú mi-
moriadne do kostola a možno sa aj zamyslia nad príbehom narodenia malého Ježiška. A k atmosfére 
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Vianoc patria aj darčeky. Už druhýkrát sa chystáme na predajnú výstavu Dni Vianoc. Som rád, že 
môžeme ľuďom ponúknuť niečo, čo má trvalú hodnotu.

Nemali by sme aj my ako Božie deti nasledovať príklad nášho Pána? Nečakať, kým ľudia prídu 
za nami, ale my ísť za nimi. Aktuálne pre dnešnú dobu myslím hlavne na skutky lásky a až potom na 
slová. Buďme aktívni v našich rodinách, voči našim susedom a kolegom v práci. Ale nezabúdajme 
ani na cudzích ľudí, ktorých nám Boh posiela ako „našich blížnych“, aby sme im poslúžili. Stretnúť ich 
môžeme kdekoľvek, možno aj v nečakanej situácii alebo ako náhodného návštevníka nášho zboru. 
Budeme čakať, kým sa sám prihovorí, alebo kým za ním pôjde kazateľ, starší zboru či sálový diakon?

Pane, tu som. Pomôž mi stať sa aktívnym. Otvor moje oči, aby som videl, ku komu ma 
posielaš. Prosím o múdrosť, aby som vedel, ako mu mám pomôcť. Pane, prosím o silu, aby 
som to s láskou urobil.

Chcem prinášať ovocie na Tvoju slávu!
Bronislav Soós, riaditeľ Štúdia Nádej

oznamy

POVEDZ TO SVETU – 15. únijné stretnutie ASI v Bratislave
15. únijné stretnutie ASI-CS sa uskutoční 28. až 30. novembra 2019 v hoteli 

Crowne Plaza Bratislava, Hodžovo námestie 2. ASI-CS je organizácia adventistov 
pracujúcich v spoločensky zodpovedných profesiách. Podporuje projekty zame-

rané na mládež, vzdelanie a misiu. Viac sa o činnosti tejto organizácie dozviete na jej webových 
stránkach www.asi-cs.cz. Hlavnými rečníkmi budú Dwight Nelson a ThDr. Jiří Moskala (USA). Nos-
nou tematikou celého podujatia je motto POVEDZ TO SVETU. Program sa začína vo štvrtok kres-
lom pre hostí. Pokračuje v piatok od rána zaujímavými 50-minútovými seminármi. Hlavná časť sa 
začína v piatok večer slávnostným otvorením programu, ktorý pokračuje aj v sobotu. Na únijnom 
stretnutí prebehne prezentácia vybraných projektov a zbierka, ktorou ASI-CS podporí prácu laikov. 
Registrácia vašej účasti vrátane ubytovania a stravy je možná od 18. novembra. Tento rok sú ka-
pacity obmedzené, preto odporúčame reagovať rýchlo! Účastníci sobotného programu (vrátane 
piatku večera) sa registrovať nemusia. Parkovanie priamo v  hoteli je, žiaľ, z  kapacitných dôvo-
dov obmedzené len na niekoľkých prvých prihlásených, ostatní majú možnosť využiť vedľajšie 
komerčné podzemné parkovisko Tatrabanky. 

Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD
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Zo života kolportéra
Pred Vianocami som si naplánoval poslednú cestu do okresného mesta 

vzdialeného vyše 50 km. Ale ráno som nemohol nájsť jednu vec, ktorú som si 
chcel vziať so sebou. Po hodine hľadania som to vzdal. Viete si asi predstaviť, ako 
som bol na seba nahnevaný. No keď som už chcel odísť pracovať, mal som telefo-

nát. Ozvala sa dávna zákazníčka a objednala si knihy za vyše 100 eur. Objednávka bola z obce tesne 
pred týmto okresným mestom, kde som mal namierené. A chcela počty kníh, ktoré som nemal v aute. 
Ihneď som pochopil, prečo som tú vec nemohol nájsť. Knihy som si teda doma pribalil a vyrazil som. 
Cestou som sa ešte zastavil na fare, kde som už dávno nezastihol miestneho kňaza. Teraz tam bol 
a kúpil si odo mňa knihy a DVD-čka. Nemusím vám ani hovoriť, že keby som tam prišiel hoci o pol 
hodiny skôr alebo o päť minút neskôr, už by som ho tam nezastihol. V ten deň som mal požehnanú 
tržbu a nakoniec som tú hľadanú vec ani nepotreboval. Odpusť, Pane, že občas zabudnem na to, že Ty 
máš všetko vo svojich rukách, a že aj to zlé vieš obrátiť na dobré.

Oddelenie knižnej evanjelizácie pri SZ CASD

Zimný tábor Klubu Pathfinder „OBRAZ“ 
Občianske združenie detí a mládeže Klub Pathfinder, oddiel FATRA z Banskej 

Bystrice organizuje ZIMNÝ TÁBOR „OBRAZ“ pre deti vo veku od 5 do 15 rokov 
z Klubu Pathfinder a  ich kamarátov v termíne: 2. – 7. januára 2020 /5 dní/. 
Miesto: Žibritov, chata SL Razdiel. Prichádzajú zimné prázdniny, ktoré môžu byť 
zaujímavé aj s partiou detí na tomto tábore. Pripravujeme zimný tábor so zaují-

mavými príbehmi, tvorivými zručnosťami, hrami, aktivitami v prírode, súťažami. Ubytovanie bude 
v chate, je porebné priniesť si so sebou karimatku, spacák a vankúšik. Čo sa týka stravovania, budú 
zabezpečené raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a pitný režim. Dopravu, teda dovoz a odvoz detí, 
zabezpečujú ich rodičia. Deti budú rozdelené do družín pod dozorom vedúcich, ktorí budú dohliadať 
na ich bezpečnosť počas celodenného programu. Nástup na tábor je naplánovaný na štvrtok, 2. 1. 
2020 v čase od 14:00 do 15:00 hod. Účastnícky poplatok vo výške 70 € na osobu za tábor zahŕňa uby-
tovanie, stravu a všetky ďalšie náklady spojené s pobytom. (Uzatvorenie poistenia je individuálnou 
záležitosťou každého účastníka.) Potrebné informácie o  programe tábora dostane každý účastník 
včas. Prihlásiť sa je potrebné na tel. 0905992180, mail: turociferi@gmail.com. Termín uzávierky pri-
hlášok je do 23. 12. 2019. Pripomíname, že počet účastníkov je obmedzený, preto neváhaj, prihlás sa 
včas a príď. Určite zažiješ zaujímavý tábor so svojimi priateľmi a novými kamarátmi!

František Turóci, vodca OZ Klub Pathfinder, oddiel Fatra
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Achillove päty evolúcie – konečne vydané 
Dnes mnohí ľudia veria, že evolúcia je nespochybniteľná 

a odolá všetkým útokom ako Achilles vo svojom zlatom brne-
ní. Predstavujeme vám najväčšie slabiny modernej evolučnej 

teórie očami 15 vedcov s titulom Ph.D. Je smutné, že väčšina ľudí doteraz nikdy nepočula vedeckú 
kritiku evolučného svetonázoru, a tak mu veria. Práve odvaha spochybniť vychodené vzorce myslenia 
a poctivo preskúmať všetky dostupné možnosti je však jedinou cestou k vedeckému pokroku a slobo-
de – a presne ňou sa chce vydať tento jedinečný dokument.

Dokument je rozdelený na 8 častí: prirodzený výber, genetika, pôvod života, fosílny záznam,  
geologický záznam, rádiometrické datovanie, kozmológia, etické dôsledky.

Okrem tohto hlavného videa je k dispozícii 10 krátkych videí a brožúrka.

2DVD (zvuk SK, CZ, ENG, 96 min.)  4,90 €     3,90 € /cena platí do 31. 1. 2020/

Produkt si môžete  objednať prostredníctvom vášho traktátnika alebo pria-
mo na  našej adrese: Štúdio Nádej, Cablkova 3, 821  04 Bratislava, tel. 02  4363  3181  
studionadej@casd.sk www.studionadej.sk

Vydanie CD
Štúdio Nádej ponúka možnosť pomoci pri vydaní a distribúcii hudobného CD. Týka sa to jednot-

livcov, hudobných skupín a spevokolov. Konkrétne podmienky pomoci je možné dohodnúť prostred-
níctvom mailu bsoos@studionadej.sk alebo telefonicky +421 904 266 145. 

Bronislav Soós, riaditeľ Štúdia Nádej

Milí dobrovoľníci,
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po rokoch obnovujeme aktivitu letných pracovných táborov ADRA pre mládež a dobrovoľníkov. 
Je to príležitosť urobiť niečo naozaj užitočné – zapojiť sa do praktickej pomoci ľuďom, ktorí to naozaj 
potrebujú. Nebude to ľahké, pretože sa dotkneme utrpenia ľudí, na ktoré nepoznáme vysvetlenie ani 
reálne riešenie. Môžeme len na chvíľu prekonať sami seba a niekoľko dní pomáhať, ako sa dá... Tábor 
pripravujeme ako medzinárodný, lebo záujem prejavili aj ADRA dobrovoľníci z Holandska, Talianska 
a Fínska. 

Vraciame sa do Domova sociálnych služieb v Pohorelskej Maši, kde už v Minulosti ADRA 
pomáhala a  na túto službu dodnes radi spomínajú. V  tomto domove je 120 klientok s  telesným 
a mentálnym postihnutím rôzneho stupňa – od samostatných až po ležiacich pacientov odkázaných 
na stálu pomoc. Naša služba bude zameraná na službu klientom, ale aj praktické aktivity pri rekon-
štrukcii objektov domova a parku.

Záujemcovia, kontaktujte nás na: stanislav.bielik@adra.sk. Záväzné prihlášky najneskôr  
do 31. 1. 2020.

INFORMÁCIE: 
KEDY: 9 – 30. augusta 2020

KDE: Pohorelská Maša – Domov sociálnej starostlivosti 

KTO: Vek min. 18 rokov, zapojenie min. 1 týždeň. Kapacita 30 dobrovoľníkov. 

PODMIENKY: Ubytovanie: Telocvičňa + stany, vlastné spacáky, zaistíme molitanové matrace, zabez-
pečená strava a pracovné pomôcky

NÁKLADY: Účastnícky poplatok: 30 €, ostatné náklady ADRA a SZ CASD 

Začiatkom novembra prebehla huma-
nitárna zbierka spacákov na pomoc uteče-
neckému táboru v Bosne. Všetkým obeta-
vým darcom ďakujeme menom tých, ktorí 
vďaka vášmu spacáku a  deke prežijú pár 

nocí navyše v teple. V súčasnosti pripravujeme transport humanitárnej 
pomoci do Bosny. Ako to všetko dopadlo, vás budeme informovať. 
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Stretnutie tlmočníkov znakového jazyka v Miláne
V talianskom Miláne sa od 3. do 6. októbra 2019 uskutočnil už tretí spo-

ločný výcvik tlmočníkov znakového jazyka organizovaný Inter-európskou 
divíziou našej cirkvi. Česko-Slovenskú úniu zastupovali tentoraz tri účastníč-
ky, a to koordinátorka služby nepočujúcim Jitka Morávková a zatiaľ jediné 
dve aktívne tlmočníčky znakového jazyka v  našej únii – Noema Čapková 
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z Břeclavi a Leona Sroková z Ostravy. Trojdenné stretnutie bolo naplnené prednáškami a prezentácia-
mi zástupcov zo Španielska, Nemecka, Talianska, Rumunska a z Českej republiky, prišli však aj tlmoč-
níci z Francúzska alebo Mexika. V sobotu navštívili účastníci miestny zbor cirkvi adventistov a večer si 
prehliadli Miláno, okrem iného aj ako „mesto módy“. Tieto stretnutia tlmočníkov sú veľmi inšpirujúce, 
ale zároveň i náročné v tom, že sa tu prelína hneď niekoľko európskych hovorových a znakových ja-
zykov. Je to zvláštne, ale zároveň obohacujúce. Naučíte sa niektoré znaky z mexického, francúzskeho, 
nemeckého, talianskeho a rumunského znakového jazyka. Naši tlmočníci napríklad tentokrát zistili, 
že taliansky znakový jazyk je veľmi podobný tomu českému – a tak tlmočenie do českého znakového 
jazyka sledovali aj niektorí talianski nepočujúci.

Naše tlmočníčky hodnotili stretnutie ako veľmi užitočné, najmä vďaka obrovskej inšpirácii do 
ďalšej služby a  tiež vzájomnému zdieľaniu a  podpore, spoločnému premýšľaniu nad tlmočníckou 
službou, jej vylepšovaním a možnosťami sprístupňovania Božieho slova nepočujúcim v rôzných kra-
jinách. Tlmočenie hudby a piesní pri týchto stretnutiach navyše vzbudzuje aj úžasné emócie: vidieť 
pri speve v akcii tlmočníkov z krajín, kde je úplne bežné emócie vyjadrovať, bolo pre naše tlmočníčky 
veľkým povzbudením a skutočným duchovným zážitkom!

Veríme, že služba nepočujúcim má perspektívu pre večnú budúcnosť, do ktorej nás všetkých volá 
Ježiš Kristus – rovnako počujúcich i nepočujúcich. Tak aj vás pozývame – môžete sa k nám pripojiť 
v snahe osloviť ľudí žijúcich doposiaľ vo svete ticha aj na Slovensku.

Josef Slowík, koordinátor Adventistickej služby ľuďom so špeciálnymi potrebami v ČS únii



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v decembri 2019

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 FB: https://www.facebook.com/szcasd www.casd.sk

Upozorňujeme, že v pláne návštev môžu priebežne nastať zmeny. Aktuálnu informáciu 
vo svojom regióne si, prosím, vždy overte u svojho zborového kazateľa.

december 7. 14. 21. 28.

Pavlík M. Vaďovce   Košice 1  

Čík P.        

Škrla M.        

Kolesár F. Lučenec Sázava ATI Prievidza D

Márföldi D. Bratislava 1 Zvolen Vaďovce D

Ondrušek S. Banská Bystrica 1 Zlaté Moravce Topoľčany D

Bielik S. Košice 2 Bratislava 2 Púchov D

Soós B. Žiar nad Hronom Petržalka D Banská Bystrica 1

Špalek R.        

Novota J.        

8. Výbor Slovenského združenia CASD Považská Bystrica

30. Zbierka 13. soboty pre Stredovýchodnú africkú divíziu


