
Boží vyvolený ľud?
Povedal mi: „Človeče, posielam ťa k  Izraelitom, 

k  odbojnému národu, ktorý sa vzbúril proti mne. 
Oni, ako aj ich otcovia, odpadli odo mňa až do toh-
to dňa. 4 Synovia majú drzú tvár a zatvrdnuté srdce. 
Práve k nim ťa posielam. Oslovuj ich: ‚Takto vraví Pán, 
Hospodin!‘ 7 Hovor im moje slová, či poslúchnu, alebo 
odmietnu, lebo sú domom vzdoru. (Ez 2,3.4.7)

Všimnite si ako sám Boh, pár krátkymi ve-
tami, charakterizuje vyvolený Boží ľud. Šesť 

„nádherných“ vlastností. Jedna „krajšia“ ako druhá! V tejto charakteristike nie je ani jedna vlastnosť 
pozitívna. A ani tak to Hospodina neodradí, aby sa Božím ľudom zaoberal – úžasné! 

Ľudia s takýmito vlastnosťami dnes nie sú veľmi obľúbení ani perspektívni. Nie sú to dobrí za-
mestnanci, zamestnávatelia ani členovia cirkvi. Nehľadáme si medzi nimi partnerov, priateľov či zná-
mych. Takýmto ľuďom sa najradšej vyhýbame. A ak máme takých susedov, je to obrovská „smola“. 

Pri kontakte či spolupráci s  nimi, nám pozemským tvorom totiž neraz dôjde trpezlivosť a chuť 
baviť sa s týmito „drzými vzbúrencami“. Prirodzene nás začnú zahlcovať myšlienky ako: „Má zmy-
sel týmto ‚zatvrdilcom‘ hlásať evanjelium?“, „Má význam strácať čas s  takými‚ tvrdohlavcami‘ 
i v cirkvi?“ No pozor! Tento popis „Božieho ľudu“ sa môže týkať dokonca aj nás. 

Chvála Bohu, že to vtedy s „odpadlíkmi“ nevzdal (to by sme tu neboli). A chvála Bohu, že On 
milostivý, láskavý, trpezlivý, verný, odpúšťajúci a prijímajúci Boh, to nevzdáva ani dnes s nami – „re-
belmi“. A čo my? Ako sa zachováme my? 

Marek Majtán-Černák, vedúci oddelenia mládeže pri SZ CASD

oznamy

Týždeň duchovnej obnovy 26. 7. – 2. 8. 2020, Stará Ľubovňa, 
hotel SOREA Ľubovňa

Milí priatelia, všetci, ktorí túžite po spoločenstve s Bohom i  s  ľuďmi a chcete prežiť zmyslupl-
ný týždeň s tými, čo po tom túžia rovnako ako vy, prijmite naše srdečné pozvanie na letný TÝŽDEŇ 
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DUCHOVNEJ OBNOVY. Uskutoční sa 26. júla – 2. 
augusta 2020 v  príjemnom prostredí hotela 
SOREA Ľubovňa, v  Starej Ľubovni na severe 
Slovenska v  Prešovskom kraji. Stretneme sa, 
aby sme prežili spoločné chvíle pri štúdiu Biblie, 
modlitbách, zážitkových aktivitách s  duchov-
nou tematikou, rozhovoroch, workshopoch, 
zdieľaní, spoločenstve, oslave Pána Boha, spo-
znávaní okolitej prírody, relaxácii a rekreácii. 

Veríme, že takto spoločne strávený čas bude pre nás všetkých požehnaním aj radosťou a prinesie 
duchovnú obnovu s trvalým vplyvom na náš osobný, rodinný, cirkevný a spoločenský život. Tematika, 
ktorá nás bude počas celého týždňa sprevádzať je RADOSTNÍ V DUCHU SVÄTOM. 

Ubytovanie pre účastníkov je zabezpečené v deväťposchodovom dvojkrídlovom hoteli s veľkou 
samostatnou prednáškovou sálou, mnohými salónikmi a  jedálňou. Súčasťou areálu je aj welness 
centrum s bazénom a ihriská. 

Prihlasovať sa môžete na tomto odkaze: https://forms.gle/tZ9dyMxDVLXRZkh26
Počas týždňa bude pripravený hodnotný program pre deti a mládež pod vedením skúsených vod-

cov klubu Pathfinder či lektorov mládeže.
Bližšie informácie o areáli sú dostupné na jeho webovej stránke:
https://www.sorea.sk/lubovnianske-kupele/hotel-sorea-lubovna
Tešíme sa na spoločné stretnutie. 

S bratským pozdravom Slovenské združenie Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Modlitebný týždeň mládeže 2020
Milí mladí priatelia, tak ako každý rok, aj tohto roku v termíne od 21. do 28. 

marca 2020 prebehne v našej Česko-Slovenskej únii CASD modlitebný týždeň 
mládeže. Tohtoročné prednášky nesú názov „OBJATIE“.

Autorka Debbonnaire Kovacs v úvode hovorí: „Raz som ho (teológa Miroslava Volfa – poznám-
ka redaktora) počula prednášať. Vo svojej prezentácii opísal zmierenie ako objatie, ktoré má tri kroky – 
otvorenú náruč, samotné objatie a potom uvoľnenie z objatia, po ktorom človek odchádza so zmeneným 

postojom. Toto jednoduché prirovnanie použijeme ako základ 
pre tohtoročný Modlitebný týždeň mládeže.“

Prednášky si môžete vyzdvihnúť u  svojich zborových 
traktátnikov alebo si stiahnuť ich elektronickú verziu na 
tomto odkaze: https://www.casd.sk/wp-content/uplo-
ads/2020/02/MTM_2020_SK_web.pdf

Marek Majtán-Černák,  
vedúci oddelenia mládeže pri SZ CASD
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DOTKNI SA NEBA A YOUTH FOR JESUS 2020
Milí spolupútnici na ceste do nebeského 

kráľovstva, s  radosťou v  srdciach vám ozna-
mujeme, že aj v  tomto roku 2020 sa mladí 
ľudia môžu zapojiť do misijného projektu DO-
TKNI SA NEBA a YOUTH FOR JESUS. Tentokrát 
v  mestách Havířov a  Karviná od 3. do 26. 7. 
2020.

YOUTH FOR JESUS (YFJ, Mladí pre Ježiša) 
je iniciatíva mladých dobrovoľníkov, ktorí sa 
chcú aktívnym spôsobom zapájať do spoloč-
nosti a súčasne chcú zdieľať dobrú správu – evanjelium Ježiša Krista medzi obyvateľov vybraného 
mesta/lokality Českej a Slovenskej republiky.

Iniciatíva YFJ je súčasťou niekoľko mesiacov trvajúceho evanjelizačného programu DOTKNI SA 
NEBA. Jednou z  hlavných motivácii je ísť MEDZI PLOTY – mimo našej komfortnej zóny zborového 
pozemku a priblížiť sa k ostatným ľuďom, spojiť ich s Ježišom Kristom a spoločne sa dotknúť neba. 
Samotný program je organizovaný a realizovaný jednotlivými zbormi, čím dochádza k podpore du-
chovného života zboru a rozvíjania misijnej činnosti. Do náročnej prípravy a realizácie sú zapojení 
kazatelia, členovia zboru, biblickí pracovníci, vedenie CASD, cirkevné organizácie (Klub Pathfinder, 
ADRA, Život a zdravie) a podporné organizácie (ASI, Maranatha). Celý program si vyžaduje časovo 
náročnú, niekoľko mesačnú prípravu. Aj preto si zbory počas letných mesiacov pozývajú na výpomoc 
mladých ľudí z iniciatívy YFJ. Títo dobrovoľníci pomáhajú prinášať DOTKNI SA NEBA ľuďom práve tam, 
kde žijú.

Celý program Dotkni sa neba a Youth for Jesus sú realizačne podporované oddelením evanje-
lizácie Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Je našou túžbou, aby sa zbory v  rámci celej Českosloven-
skej únie vzájomne podporovali, povzbudzovali a  modlili za členov, jednotlivé zbory a  ich službu.  
Princípom učeníctva je ísť, vyhľadať a osloviť ľudí na miestach, kde žijú a pracujú. Aj v Matúšovi 26, 19 
sa píše: „CHOĎTE a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch...“ Nie je to o čakaní na rozhodnutie 
ľudí, aby k nám prišli. Je to o aktívnej snahe zvestovania milosti a záchrany trpiacich a hynúcich ľudí 
tohto sveta. A pokiaľ sú geografické mapy stále aktuálne, pojem svet zahŕňa aj Českú a Slovenskú 
republiku. 

Pridať sa môžete aj VY, či už samotnou účasťou alebo modlitbou.
Prosím, modlite sa spolu s nami za evanjelizáciu v Karvinej a   Havířove. Nechceme vykonávať 

projekt, aby sme si ho s dobrým pocitom odčiarkli zo zoznamu. Potrebujeme Božiu milosť, podporu 
a zjavenie Jeho vôle. Bez toho to nemá zmysel. Ďakujeme!

Za organizačný tím YFJ Juraj Turóci, František Kolesár a Jan Libotovský
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Milí mládežníci! 
Nosíte vo svojom srdci túžbu po praktickej a intenzívnej službe? Chcete prežiť stretnutie so živým 

Bohom v priateľskej atmosfére iných mladých ľudí? Práve počas YFJ môžete pri šírení dobrej správy 
a praktickej pomoci bežným ľuďom získať skúsenosť mocného pôsobenia Ducha Svätého, ktorú vám 
nikto nevezme. 

Ježiš pozýva aj TEBA. Netráp sa pochybnosťami o svojich daroch, Ježiš uschopní a použije každé 
ochotné srdce. Pridáš sa k nám?

Miesta konania: Havířov a Karviná; Termín: 3. 7. – 26. 7. 2020; Vek: 14 a viac 
Prihlasovanie na: https://www.yfj.cz/prihlaska/ Deadline prihlasovania: 30. 4. 2020

Víkend pre ženy
Oddelenie Služby ženám srdečne po-

zýva všetky dievčatá a ženy na inšpirujúci 
víkend do nádherného prostredia Západ-
ných Tatier v termíne od 17. do 19. apríla 
2020.

Hlavná téma: „RITUÁLY V  NAŠOM V  ŽIVOTE“. 
V čom spočíva sila rituálov?

O odovzdávaní princípov, skúseností, ale aj viery od 
starozákonnej doby až po dnešok sa dievčatá a ženy budú môcť viac dozvedieť od hlavného rečníka, 
dlhoročného kazateľa, nemocničného kaplána, v súčasnosti  člena tímu mobilného hospicu Nejste 
sami, Vítězslava Vursta.  

Veľkým prekvapením tohtoročného víkendu pre ženy bude účasť vzácnej hostky, predsedkyne 
oddelenia Služby žien pri EUD, Dagmar Dorn, ktorá medzi účastníčky zavíta v doprovode vedúcej 
oddelenia žien pri ČSU CASD, Ivety Halešovej. Dagmar Dorn je vyštudovaná zdravotná sestra so špe-
cializáciou na pôrodníctvo. Pracovala pre oddelenie „Služby žien“ vo Švajčiarsku. Pravidelne sa zú-
častňovala aj dobrovoľníckych misií po celom svete. Má bohaté skúsenosti v práci so ženami rôznych 
etník, sociálneho postavenia v mnohých krajinách, na rôznych kontinentoch.

Môžete sa tešiť na zaujímavé workshopy, drobné prekvapenia, chutné jedlo, pekné rozhovory 
a samozrejme na príjemnú duchovnú atmosféru spojenú s chválami.

Cena víkendového stretnutia: 60,- €
Prihlasovanie od 15.1. 2020 na: https://forms.gle/gYYDBz7j3j7RDNfd7 (klikni na odkaz)
Prípadné informácie: 0905 635 240  gabikajanuskova@gmail.com

Organizačný výbor Oddelenia žien pri SZ CASD, Gabika, Ivanka, Lucka a Danka

2 % MÔŽU UROBIŤ ROZDIEL
Niekedy stačí len veľmi málo a zmeniť sa toho môže veľa. Aj tento rok majú fyzické a právnické 

osoby možnosť rozhodnúť, na aký účel budú použité 2 % z ich daní. Legislatíva Slovenskej republiky 
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tak umožňuje podporiť občianske združenia, neziskové fondy a  organizácie, ktoré sa podieľajú na 
podpore a ochrane zdravia, poskytovaní sociálnych služieb, podpore a rozvíjaní telesnej kultúry, vzde-
lávania, ochrane životného prostredia a v neposlednom rade aj organizácii dobrovoľníckej činnosti.

Daň, ktorú fyzické, právnické osoby a zamestnanci odvádzajú štátu, tak môže byť čiastočne urče-
ná aj na podporu humanitárnej organizácie ADRA a občianskych združení Pathfinder či Život a zdra-
vie. O využití dvoch percent môžu daňoví poplatníci rozhodnúť do 31. marca, respektíve 30. apríla 
2020. Tlačivá a podrobné informácie o tom, ako určiť 2 % z vašich daní práve jednej z týchto organi-
zácií, nájdete na ich webových stránkach:

https://www.adra.sk/2percenta/
http://www.pathfinder.sk/2-z-dane/
http://www.zivotazdravie.sk/aktuality/zaz-2p/

Pozvánka na stretnutie pestúnskych rodín a záujemcov
Zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Ban-

skej Bystrici na Kollárovej ulici č. 18 vás srdečne 
pozýva na stretnutie nielen kresťanských pestún-
skych rodín a záujemcov, ktoré sa uskutoční v so-
botu 4. apríla 2020 od 9:30 do 16:00 pod mot-
tom: SME V  TOM SPOLU. Na stretnutí odznejú 
dve prednášky. Prvá od pediatričky a  pestúnky 
MUDr. Janky Noskovej na tému: „Výhody a riziká 
náhradnej starostlivosti“. Druhá od pestúnky Re-
náty Nehybovej na tému: „Život s dieťaťom s FAS“. 

Vstup je voľný a pre účastníkov je pripravený obed zdarma.
Prihláška a bližšie informácie: nehyban@gmail.com

Školenie učiteľov DSŠ
Pozvánka pre učiteľov DSŠ na víkendové školenie s  témou „POHĽAD do duše 

násť-ročných“. Stretnutie sa uskutoční 3. – 5. apríla 2020 v Suchej nad Parnou pri 
Trnave a bude zamerané na prácu so staršími deťmi, 12 – 14-ročnými. Prihlásiť sa 
môžete do 15. marca zaslaním prihlášky alebo prostredníctvom on-line formulára 

na webe DSŠ. Viac informácií na dss.casd.sk/pohlad alebo u Lýdie Grešovej (0949 840 414, lydia.gre-
sova@gmail.com).

Lýdia Grešová, vedúca Oddelenia DSŠ pri SZ CASD

POÉZIA A PRÓZA 
Dňa 12. 2. 2020 do rodiny kníh sestry Janky Nielsenovej zo zboru Košice 2, vďaka Bohu, pribudla 

piata veľká zbierka poézie na Božiu oslavu, povzbudenie i  poučenie Božiemu ľudu s  názvom „Pre 
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Boží ľud“. Je o tom, akí sme a akí máme byť, ako zrkadlíme 
Kristov obraz, ako plníme Božiu vôľu i poslanie, ktoré nám 
zveril Boh. Ukážky z knihy nájdete na http://knihyprezi-
vot.weblahko.sk/. Objednať si ju, ako aj ostatné knihy, je 
možné cez e-mail: janka.nielsen@gmail.com alebo na 
čísle 0904 827 385.

Janka Nielsenová

Detská bohoslužba v Považskej Bystrici
Vážení rodičia, učitelia, milé deti! Prijmite pozvanie na stretnutie detí západoslovenského okrsku 

s názvom „Staň sa Božím bojovníkom“. Pozývame každého, kto chce prežiť niečo nové – netra-
dičné. Kto chce stretnúť svojich kamarátov a tiež spoznať niekoho nového. Ak máš vek do 13 rokov, 
neváhaj a príď.

Kedy: 14. marca 2020. Kde: v modlitebni CASD v Považskej Bystrici, Centrum 28/33. O koľkej: 
začíname o 10:00 hod. (registrácia od 9,30 hod.). Aký je program: hlavnou témou nás prevedie 
Marek Riečan. Okrem toho budeme môcť spolu chváliť nášho nebeského Otca, prežiť veľa zaujíma-
vých a určite aj zábavných a poučných aktivít. A čo ja: do programu môžeš prispieť aj ty: piesňou, 
básničkou, hudobným prednesom alebo scénkou (stačí to napísať do prihlášky). Dokedy: predpo-
kladaný záver programu je o 17,00 hod. Obed: zabezpečený pre prihlásených. Účastnícky poplatok: 
2,- € (dopredu vyzbierané peniaze odovzdáte spolu s vyplnenou prezenčnou listinou pri registrácii). 
Prihlášku (nájdete na dss.casd.sk) posielajte do 1. marca 2020 na mailovú adresu zuzka.rie-
canova@gmail.com. Všetci sa na vás tešíme!

Organizačný tím

Zo života kolportéra
Na konci dňa som sa cestou domov ešte rozhodol ponúknuť knihy v krčmách, ktoré 

som mal po ceste. V  dvoch som veľmi nepochodil. Ani v  tretej pani, čo obsluhovala, 
nemala o knihy záujem. No pustil sa so mnou do reči jeden pán, ktorý stál pri pulte. 

Keď zistil, že mám v ponuke aj duchovné knihy, prejavil záujem. Povedal, že má sestru, ktorá je zdra-
votne postihnutá a rada číta hlavne duchovnú literatúru. Zobral pre ňu Cestu lásky. V blízkosti sedel 
aj iný pán. Bol na invalidnom vozíčku. Aj jeho zaujala kniha Cesta lásky a taktiež sa rozhodol, že si ju 
zoberie. Bolo to také príjemné ukončenie pracovného dňa. Dve Cesty lásky pre ľudí, ktorí to v živote 
nemajú ľahké.  

Oddelenie knižnej evanjelizácie pri SZ CASD

Informácia o obsadenosti letných táborov zdravia 2020
Hlavnou prednášateľkou letného tábora zdravia Lignano Sabbiadoro 1. turnus (28. 5. 

– 5. 6. 2020), ktorý organizuje OZ Život a zdravie, bude Valérie Dufour, MPH, RD, vedúca 
oddelenia zdravia Intereurópskej divízie Cirkvi adventistov s. d., členka výboru výživy pri 
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GK, registrovaná dietologička. Valérie Dufour 
sa už vyše 10 rokov venuje problematike nad-
váhy a obezity v dospelosti i detstve, rada po-
máha pacientom znova získať zdravú telesnú 
hmotnosť, je tiež autorkou projektu Health 
Expo pre deti. Na tomto LTZ je stále dostatok 
voľných miest.  

Na LTZ Lignano Sabbiadoro 2. turnus (4. 
6. – 12. 6. 2020) je voľných posledných 10 
miest, na LZT Gradac (25. 6. – 3. 7. 2020) posledných 7 miest (stav k 18. 2. 2020).

LTZ Podhájska sú už obidva turnusy plne obsadené.  
Všetky potrebné informácie o táboroch aj o prihlasovaní nájdete na odkaze: www.zivotazdravie.

sk/aktuality/ltz-2020/.
Jaromír Novota, koordinátor klubov zdravia OZ Život a zdravie 

Nepočujúci adventisti nás pozývajú
V  roku 2020 bude štvrtá sobota v  apríli už po piatykrát  Dňom služby 

ľuďom so špeciálnymi potrebami. Pri príležitosti tejto mimoriadnej soboty 
bude v našej únii 25. 4. špeciálna bohoslužba v zbore Praha – Strašnice. Celý 
program bude opäť kompletne tlmočený do znakového jazyka nepočujúcich 
(a to vrátane piesní) a k dispozícii tu bude aj prepis hovoreného slova pre 

nedoslýchavých návštevníkov. Zároveň by sme vás radi upozornili na už druhý Medzinárodný adven-
tistický kongres nepočujúcich a hluchoslepých ľudí, ktorý sa uskutoční v termíne 29. mája – 1. júna 
2020, tentokrát v severotalianskom prímorskom letovisku Lignano. Srdečne sú pozvaní nielen nepo-
čujúci a hluchoslepí účastníci, ale všetci, ktorí by chceli zažiť medzinárodné stretnutie tejto ojedinelej 
jazykovej a kultúrnej komunity. Program bude bohatý na nové stretnutia, duchovné zážitky, humor, 
ale aj misijné príležitosti – a tešiť sa môžete aj na návštevu neďalekých Benátok. Podrobné informá-
cie vrátane programu a registrácie sú dostupné na webe https://admi.adventist.eu.

Informácie o Adventistickej službe ľuďom so špeciálnymi potrebami a službe nepočujúcim môže-
te nájsť okrem iného na webových stránkach bezbarier.casd.cz.

Pokiaľ teda máte vo svojom okolí skupinu nepočujúcich ľudí, skúste popremýšľať o možnosti ponúk-
nuť im podobné stretávanie. Ak zaistíte potrebné uľahčenie komunikácie (teda tlmočníka znakového 
jazyka, príp. aj prepisovateľa hovorenej reči), je pravdepodobné, že vašu ponuku neodmietnu. Aspoň 
niektorí nepočujúci ľudia totiž takúto ústretovosť počujúceho okolia dokážu veľmi oceniť a vítajú príleži-
tosti k rozšíreniu svojich obzorov. Nie je to úplne ľahká cesta, ale určite sa vyplatí ju vyskúšať.

Pokiaľ by ste k tomu potrebovali nejakú radu, konzultáciu alebo i pomoc, kontakty a základné 
informácie nájdete napríklad na webových stránkach bezbarier.casd.cz.

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



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v marci 2020

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 7. 14. 21. 28.

Pavlík M. Martin      

Čík P.     Banská Bystrica 2 Rankovce

Škrla M.        

Kolesár F. Púchov Trnava Rožňava Žilina

Márföldi D. Topoľčany Revúca Červenica Zlaté Moravce

Ondrušek S. Spišská Nová Ves Žilina Myjava Rožňava

Bielik S. Liptovský Hrádok Brezno Prievidza Zvolen

Soós B. Fiľakovo Piešťany Bratislava 1 Spišská Nová Ves

Majtán M. Vaďovce Poprad Visalaje CZ Martin

Šolc J.        

Špalek R.        

Novota J.        

6. – 7. Nalaď sa! – program mládeže Vaďovce

7. Stretnutie psychológov Brno

14. Detská bohoslužba Považská Bystrica

15. Výbor SZ CASD Banská Bystrica 2

20. – 22. Motivačná konferencia KPP

21. – 28. Modlitebný týždeň Oddelenia mládeže (MTM)

25. – 26. Správne rady inštitúcií: Štúdio Nádej, ADRA, Advent-Orion Bratislava

26. – 29. KPM Žilina

28. Záver MTM Martin

28. Zbierka 13. soboty pre Intereurópsku divíziu


