
Zranený v dome svojich bratov

„On niesol naše choroby, vzal na  seba naše 
bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý,  
Bohom bitý a strápený. Ale on bol prebodnutý pre 
naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. 
On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám 
dostalo uzdravenia.“ (Izaiáš 53,4-5)

Ak bol niekto skutočne zranený v dome svo-
jich bratov, tak to bol Ježiš – „Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali.“ (Ján 
1,11) Aj napriek tomu, že bol zradený, neprijatý a  zranený, bol uzdravený a  je to On, kto 
uzdravuje nás a naše zranenia. Preto je ako naším Spasiteľom, tak aj Lekárom, na ktorého sa 
vždy obraciame.

Zranený v dome svojich bratov – je názov víkendovky, ktorú sme prežili spoločne so zbormi 
Lučenec, Rimavská Sobota a Fiľakovo. Hovorili sme spolu o zraneniach, ale ešte viac o Božej 
moci, ktorá lieči aj tie najhlbšie rany. Zažili sme veľmi intenzívnu blízkosť Božej prítomnosti. 
V rozhovoroch a vyznaniach, ku ktorým nás viedol Duch Boží, sme spoznávali srdcia našich 
bratov a sestier. Mnohokrát sa stalo, že sme jeden druhého uvideli v úplne novom svetle ako 
doteraz, aj napriek tomu, že sa už poznáme dlhé roky. Odchádzali sme naplnení vďačnosťou 
za to, že Boh požehnal tento náš spoločný víkendový čas a že sme mohli vnímať hĺbku toho, 
ako prežívame svoju vieru a ako Boh prostredníctvom svojej moci lieči naše srdcia a vnútro.

Prežili sme spolu výnimočný víkend. Treba však podotknúť, že pre Lučenec to nebolo výni-
močné v tom zmysle, že po dlhom čase sa spolu ako zbor dostali na chatu a niečo spolu zažili. 
Tento víkend bol v poradí už piaty „joelovský“ víkend, ktorý zažili lučenčania spolu so zbormi 
v okrsku v priebehu posledných troch rokov. Aj napriek problémom, ktorým ako zbor čelia, majú 
pred sebou vymodlenú víziu, ktorú s Božou pomocou nasledujú. Jednak sa modlia za duchovný 
rast zboru, za rast vo vzťahoch a k tomu všetkému ich Boh viedol aj k evanjelizačnej vízii. Tá spo-
číva v evanjelizácii bielych miest v okrsku. Pán ich viedol, aby sa zamerali na Rimavskú Sobotu. 

V Rimavskej Sobote bola funkčná skupinka, ktorá sa však pred časom rozpadla a z Rimav-
skej Soboty sa stalo biele miesto. Po modlitebnej a organizačnej príprave realizuje lučenecký 
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zbor v Rimavskej Sobote misijné aktivity od jesene 2018. Pre komunikáciu s mestom bola 
založená platforma „Betesda“, prostredníctvom ktorej cez web a sociálne médiá komuniku-
jeme s obyvateľmi Rimavskej Soboty. Hoci vízia je Božia, jej realizácia a služba v Rimavskej 
Sobote nie je jednoduchá.

Tento rok sa uskutoční v Lučenci a v Rimavskej Sobote YFJ (YouthforJesus). Veríme, že let-
ná evanjelizácia mládeže podporí misijnú službu Lučenca a tiež napĺňanie vízie zboru o za-
siahnutí evanjeliom bielych miest v lučeneckom okrsku. 

Sestry a  bratia, chcel by som vás poprosiť o  modlitby za  evanjelizáciu, ktorá prebieha 
v Lučenci. Predkladajme spoločne vo svojich modlitbách bratov a sestry z lučeneckého zboru 
a okolia do Božej moci, aby ich Duch Svätý posilňoval pri napĺňaní evanjelizačných výziev 
a  pomáhal im v  ich misijnej službe. Modlitbami môžeme vyjadriť svoju podporu bratom 
a sestrám v Lučenci a zároveň im nimi môžeme pomôcť v tom, aby boli uchránení od zranení, 
ktoré by ich mohli odrádzať od napĺňania tejto veľkej, ale Božej vízie.

„Skrze nášho Pána Ježiša Krista a skrze lásku Ducha vás prosím, bratia, aby ste spolu so 
mnou zápasili v modlitbách za mňa pred Bohom, aby som bol vytrhnutý z rúk neposlušných 
v Judsku (v Lučenci) a aby moju službu pre Jeruzalem (Rimavskú Sobotu) svätí vďačne prija-
li;“ (Rimanom 15,30-31)

František Kolesár, Vedúci osobnej misie SZ

 

oZnamy

 Týždeň duchovnej obnovy
Milí priatelia, všetci, ktorí túžite po spoločenstve s Bohom i ľuďmi a chcete prežiť 

zmysluplný týždeň s tými, čo po tom túžia rovnako ako vy, prijmite naše srdečné po-
zvanie na letný TÝŽDEŇ DUCHOVNEJ OBNOVY. Uskutoční sa 28. júla – 4. augusta 
2019 v  príjemnom prostredí horského hotela JAVORNÁ v  Drienici – Lysá v  okrese 
Sabinov, na severovýchode Slovenska v Prešovskom kraji. (Nami doteraz používaný 
areál v  Maďarsku sa stal začiatkom tohto roka majetkom maďarskej vlády, museli 
sme teda hľadať iný.) Stretneme sa, aby sme prežili spoločné chvíle pri štúdiu Biblie, 
modlitbách, zážitkových aktivitách s  duchovnou tematikou, rozhovoroch, zdieľaní, 
spoločenstve, oslave Pána Boha, spoznávaní okolitej prírody, relaxácii a rekreácii. 

Veríme, že takto spoločne strávený čas bude pre nás všetkých požehnaním aj ra-
dosťou a prinesie duchovnú obnovu s trvalým vplyvom na náš osobný, rodinný, cir-
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kevný a spoločenský život. Tematika, ktorá nás bude počas celého týždňa sprevádzať, 
je V HARMÓNII S BOHOM.

Ubytovanie pre účastníkov je zabezpečené v trojposchodovom hoteli so samostat-
nou prednáškovou sálou a jedálňou. Súčasťou areálu je aj wellness centrum s bazé-
nom a ihriská. Informácie o podmienkach ubytovania, stravovania a cenník nájdete 
v prihláške. Bližšie informácie o areáli sú dostupné na jeho webovej stránke: http://
www.hoteljavorna.sk/

Všetky informácie, cenník a prihlášku nájdete tu: http://www.casd.sk/tyzden-du-
chovnej-obnovy-2019-na-slovensku-prihlasujte-sa/

Tešíme sa na spoločné stretnutie.
S bratským pozdravom Slovenské združenie Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Zo života kolportéra
...Potom mi do  očí udrel nápis Evanjelická cirkev – metodistická. Otvorila 

pani v  strednom veku a  po  predstavení ma pozvala dovnútra. Vysvitlo, že je 
kazateľka. Dlho sme sa rozprávali o zborových záležitostiach – nedávno prežili 
charizmatické oživenie, ktoré sa nakoniec skončilo odlivom členov do sveta. Ne-

počúvalo sa to teda dobre a bolo nám pritom obom smutno. Prišiel čas ponúknuť naše knihy. 
Opatrne som predstavil niekoľko titulov a nakoniec Drámu vekov. Listovala vo všetkých, ale 
najdlhšie v duchovných. Keď sa dozvedela, že Dráma vekov má päť dielov, chcela ich vidieť. 
Netrvalo dlho a rozhodla sa pre celú sériu. Pridala ešte dve knihy a zaplatila. Bolo vidieť, že 
má radosť a už sa teší na čítanie. Zostáva dúfať, že ju knihy oslovia a nové poznanie sa bude 
šíriť ďalej.

Oddelenie knižnej evanjelizácie pri SZ CASD

Seminár DSŠ „Deti v zbore“

Pozývame učiteľov detských sobotných škôl a  pracovníkov 
s  deťmi na  seminár „Deti v  zbore“ zameraný na  adventistic-
kú identitu detí. Seminár prebehne 7. apríla 2019 (v  nedeľu) 
v priestoroch modlitebne CASD v Považskej Bystrici. Zabezpečená 

bude strava a preplatenie cestovných nákladov účastníkov. Podrobné informácie v pozvánke, 
na webe dss.casd.sk/skolenia alebo u Lýdie Grešovej (0949 840 414, lydia.gresova@gmail.
com). Prihlásiť sa je možné do 17. marca 2019 zaslaním prihlášky.

Za DSŠ Lýdia Grešová, Jozef Plachý, Monika Medková (vedúca DSŠ ČSÚ). 
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PS:e 2019 JA CHCEM 
Ako tradične, ďalší ročník konferencie o službe – Pieseň v Službe Evanjelia sa uskutoční 

v Banskej Bystrici v sobotu 4. mája 2019 v aule Slovenskej zdravotníckej univerzity. 
Ako tradične, v piatok 3. mája bude hudobný koncert v modlitebni na Rudlovskej ulici. 

Vystúpi hudobná skupina His Hands z Moravy. 
Ako tradične, v  sobotu dopoludnia bude kázanie zo Slova Božieho. Kázať bude kazateľ 

Václav Vondrášek – vedúci mládeže v Českom združení našej cirkvi a zároveň kazateľ zboru 
Plzeň.

Ako tradične, v sobotu budeme spolu chváliť Boha prostredníctvom piesní ako skupín, tak 
aj jednotlivcov v pestrej mozaike hudobných žánrov.

Ako tradične, budeme počuť skúsenosti ľudí, ktorým Boh dal do života konkrétny spôsob 
služby. Boh nás bude môcť inšpirovať prostredníctvom toho, ako budeme sledovať jeho ve-
denie v službe, do ktorej ich aj povolal.

Netradične názov PS:e 2019 je JA CHCEM. 
JA CHCEM môže mať viacero rozmerov. Predsa len naše ego zasahuje do všetkých oblastí 

života. Tak či onak, to, čo necháme usadiť v našom vnútri, nás poháňa. Otázka je – ako mô-
žeme panovať nad hriechom, ak máme vo vnútri svoje ego a nie Boha? Dá sa to vôbec, keď 
nás poháňa naša egoistická vôľa? A v neposlednom rade budeme hľadať odpovede na otázky 
– ako z toho von a čo to vlastne v praxi znamená?

Pre niekoho tradične, pre niekoho netradične – bratia, sestry či mladí ľudia, vyhraďte si 
čas a príďte na PS:e 2019!

Ako tradične, bude to stáť za to. 
Za organizačný tím PS:e 2019

František Kolesár

Dobrodružstvá chrobáčikov
Myslím si, že aj vy už netrpezlivo čakáte, kedy si ich 

budete môcť kúpiť. Trochu nás zdržala práca na finál-
nom spracovaní zvuku a príprave DVD. Medzitým sme 

dostali nápad, ako tento produkt obohatiť. A tak okrem animovaných príbehov nájdete 
v každom balení skvelé darčeky! Uvidíme, koľko sa nám ich podarí do obalu vmestiť. Ku 
trom diskom by sme radi pripojili aj maľovanky chrobáčikov, plagát a hlavne album a nie-
koľko nálepiek hlavných hrdinov seriálu. Po zozbieraní a nalepení všetkých nálepiek do al-
bumu si budú môcť deti vyrobiť dve skvelé hry – špeciálne navrhnuté pexeso s kvartetom. 
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Presné informácie o obsahu balenia a zbierania nálepiek hrdinov nájdete na našom webe 
začiatkom marca.

V animovaných príbehoch sa deti zoznámia s chrobáčikmi – lienkou, mravčekom, pavú-
kom, švábom, ale aj zlým trúdom a škorpiónom. Budú s nimi prežívať rôzne dobrodružstvá, 
ktoré však budú veľmi úzko súvisieť s niektorými biblickými príbehmi (Babylonská veža, Jo-
zef v Egypte, dobytie Jericha, príbeh Samsona, Jonáša, Eliáša a ďalších). Autori tohto progra-
mu chcú pomôcť deťom, aby základné morálne princípy v jednotlivých príbehoch prežili dva-
krát – v skutočnom biblickom deji a potom v príbehu chrobáčikov. Takto ich lepšie pochopia 
a zapamätajú si ich. Pre deti vo veku 3 – 4 roky.

3 DVD /312 min., 13 príbehov/  10,90 €  8,90 € /cena platí do 31.5.2019/
dostupné v marci/apríli

Novinku si môžete objednať prostredníctvom traktátnika alebo priamo na našej adrese: 
Štúdio Nádej, Cablkova 3, 821 04 Bratislava, tel. 02 4363 3181 in-fo@studionadej.skwww.
studionadej.sk

Bronislav Soós, riaditeľ Štúdia Nádej

Stáž v ADRA KIT-e: Naučiť sa počúvať príbehy obetí násilia 
Počet hlásených prípadov domáceho a  sexuálneho násilia 

vzrástol za posledné roky o 80 %. Počet obetí, ktoré vyhľadali 
pomoc, vzrástol z 20 % na 54 %. Počet zabitých obetí domáce-
ho násilia narástol pred pár mesiacmi na trinásť. Aj tieto štatis-
tiky ozrejmujú, prečo je práca Krízového intervenčného tímu 

dôležitá a prečo sa ku KIT-u pridávajú aj mladí ľudia ako stážisti a stážistky.
Ako stážistka som sa ku KIT-u pripojila minulú jeseň. Osobne totiž pokladám za nevyhnut-

né nahlas hovoriť o problematike domáceho násilia a sexuálneho zneužívania žien aj mužov 
v  našej spoločnosti. A  nielen hovoriť, 
ale aj aktívne konať a poskytovať po-
moc tam, kde je nevyhnutná. Pretože 
mnohí tento typ násilia odmietajú 
vidieť a považujú ho za výmysel obe-
tí, ktoré sa v  takýchto deštruktívnych 
životných situáciách nachádzajú. 
Takýmto prístupom, ľahostajným 
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zaobchádzaním a  nevšímavosťou však ohrozujeme nielen priamo tieto obete a  ich rodiny 
(v ktorých najčastejšie trpia práve deti), ale aj ich okolie, pracovné prostredie, osobný rozvoj 
a pohodu – no a hlavne základné ľudské práva.

Považujem za povinnosť nás všetkých aktívne participovať 
na tom, aby sa výrazne znížila početnosť prípadov násilných 
vzťahov na Slovensku. Každý a každá z nás k tomu môže a do-
káže prispieť. Začať možno stážovaním v KIT-e, účasťou na te-
matických diskusiách, zdieľaním osvetových článkov na  so-
ciálnych sieťach... A  treba správne zasiahnuť, ak sa v  našej 
blízkosti deje niečo podobné, plus chrániť samých seba pred 

tým, aby sme sa stali obeťami takéhoto typu násilia. 
Je náročné sledovať a počúvať príbehy obetí a  ich rodín, ktoré sa na nás v KIT-e denne 

obracajú alebo nás priamo navštevujú. Poznať detaily toho, čím všetkým si museli prejsť 
alebo stále prechádzajú, kým našli odvahu ozvať sa a hovoriť o svojom probléme nahlas... 
KIT je tu práve preto, aby obete vypočul a účinne im pomohol. Dôležité je spraviť prvý krok 
a ozvať sa. Chcem posmeliť všetkých ľudí (ženy, mužov, ale i deti ako obete domáceho násilia 
a sexuálneho zneužívania), aby viac neboli ticho a aby aktívne hľadali pomoc. Sme tu pre 
nich – ochotné pomôcť, podporiť, poradiť. Viac o  KIT-e na: https://www.adra.sk/pomoc-
-obetiam-nasilia-kit/

Text: N. Kuglerová (stážistka v ADRA KIT-e a doktorandka na FSEV UK), Foto: ADRA, UN Women

Adventistická služba ľuďom so špeciálnymi potrebami vás pozýva…
Od januára 2019 sme v našej únii začali vďaka podpore Inter-eu-

rópskej divízie realizovať hneď dva projekty zamerané na  službu ľu-
ďom so špeciálnymi potrebami. Chystáme celý rad aktivít a  radi by 
sme preto pozvali spolupracovať všetkých záujemcov o  túto službu. 

Môžeme podporiť tých, ktorí sa rozhodnú naučiť slovenský posunkový jazyk a slúžiť potom 
podľa potreby a možností tlmočením pre nepočujúcich v rámci našej cirkvi. Pre niekoľkých 
takých dobrovoľníkov môžeme uhradiť kurzy znakového jazyka a poskytovať im podporu aj 
poradensky, metodicky či supervíziou. Hľadáme však aj tých, ktorí by boli ochotní pri rôznych 
akciách zaisťovať prepis alebo zápis hovorovej reči pre nepočujúcich, titulkovať videoprogra-
my pripravované našou cirkvou – ale hľadáme aj dobrovoľníkov, ktorí by sa chceli venovať 
aj iným skupinám ľudí so špeciálnymi potrebami (napr. ľuďom s postihnutím zraku, s pohy-
bovým postihnutím, s mentálnym postihnutím a pod.).
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cena 15,- ¤

vydavateľstvo advent-orion ponúka

376 strán, 14,8 x 21 cm, brož. 

Druhý príchod Ježiša Krista je téma, ktorá podnietila vznik Cirkvi adventistov siedmeho 
dňa a ovplyvnila jej identitu. Zostáva stredobodom našej eschatológie a požehnanej nádeje 
nášho života. Ľudí inšpiruje spôsob, akým Boh rieši zmätočný vývoj ľudskej spoločnosti. Fak-
tom však zostáva, že nie vždy musíme mať rovnaký názor na to, ako by viera mala ovplyv-
ňovať život veriacich v čase konca. Môže sa stať, že naša túžba žiť svätým životom vytesní 
z našej skúsenosti radosť z evanjelia?

Publikácia Boží charakter a posledná generácia je dôležitým pokusom preskúmať vzťah me-
dzi úlohou Božieho spásneho diela a ľudskou odpoveďou naň. Ako generácia, ktorá je svedkom 
záverečných udalostí veľkého sporu, sme vyzvaní, aby sme odzrkadľovali Boží charakter, pričom 
svoj zrak máme upierať na „Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery“ (Heb 12,2). Táto kniha 
nám pomôže pochopiť rôzne postoje týkajúce sa kresťanského života v čase konca, historický 
vývoj adventistického učenia v tejto téme a s tým súvisiace teologické otázky.

JIŘÍ MOSKALA - JOHN C. PECKHAM

BOŽÍ CHARAKTER 
A POSLEDNÁ GENERÁCIA

Súčasne by sme radi pozvali všetky rodiny s deťmi so špeciálnymi potrebami (v akomkoľ-
vek veku) do pripravovaného Klubu špeciálnych rodín, v rámci ktorého chystáme už v tomto 
roku zaujímavé víkendové stretnutie. Ak ste takou rodinou, ozvite sa nám, prosím – a ak 
poznáte takú rodinu vo svojom okolí, posuňte jej, prosím, túto ponuku a kontakt. Srdečne sú 
pozývaní všetci bez rozdielu.

Záujemcovia sa môžu hlásiť J. Slowíkovi prostredníctvom e-mailu bezbarier@casd.cz.In-
formácie o Adventistickej službe ľuďom so špeciálnymi potrebami sú pre vás dostupné tiež 
na webových stránkach http://bezbarier.casd.cz.

Josef Slowík, koordinátor Adventistickej služby ľuďom so špeciálnymi potrebami v ČSÚ CASD



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v marci 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. 

marec 2. 9. 16. 23. 30.

Pavlík M.       Konferencia ČSU  

Čík P.   Žiar nad Hronom Kežmarok Konferencia ČSU  

Škrla M.     Konferencia ČSU  

Kern B. Liptovský Hrádok Bratislava 2 GCNC Konferencia ČSU Karviná

Márföldi D. Púchov Čadca Revúca Konferencia ČSU Banská Štiavnica

Bielik S. Vaďovce Rankovce Trnava Konferencia ČSU Fiľakovo

Kolesár F. Lučenec YFJ 2019 Liptovský Hrádok Krupina Konferencia ČSU Považská Bystrica

Plachý J.   Výbor KPP   Konferencia ČSU Špeciál radcov 

Špalek R.   Zvolen   Konferencia ČSU  

Novota J.   Púchov   Konferencia ČSU  

Soós B. Sereď Lučenec Nové  Zámky Konferencia ČSU Čadca

6. Správne rady Štúdio Nádej, Advent-Orion a ADRA Považská Bystrica

8.-10. Výbor Klubu Pathfinder

9. Stretnutie oddelenia zdravia Púchov

16.-23. Modlitebný týždeň mládeže

21.-24. Pracovná konferencia Česko-Slovenskej únie CASD Malenovice

22.-24. Ukončenie MTM Martin

29.-31. NALAĎ SA!! - program mládeže

29.-31. Špeciál radcov

30. Zbierka 13. soboty pre Juhoafricko-Indickooceánsku divíziu


