
Zbožné slová, alebo Zbožné činy?
O čo vlastne v našom náboženstve ide? Ná-

boženský život sa väčšinou prejavuje dvojakým 
spôsobom: to, čomu veríme – teológia, a to, 
ako žijeme – praktická kresťanská služba. Inak 
povedané, náboženské reči a náboženské činy. 
Ako sú v našom osobnom živote vzájomne vy-
vážené? 

Ježiš počas svojej pozemskej služby veľmi 
citlivo vyvažoval zvestovanie evanjelia (slová) 

a praktickú pomoc ľuďom (činy). „Hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu a každý 
neduh medzi ľudom“ (Mat 4,23). To, čo ľudí najviac priťahovalo, bola práve Ježišova nezištná služba, 
spojená s praktickým posolstvom. 

Cirkev bola vždy v nebezpečenstve, že sa nevyváženým spôsobom zameria len na teóriu (teoló-
giu) a zabudne na prax (kresťanskú službu). Možno si niekto povie: ešte šťastie, že v dnešnej moder-
nej dobe sa kresťanská služba môže realizovať namiesto nás prostredníctvom cirkevných inštitúcií. 
Evanjelium za nás šíria médiá, o deti sa za nás stará Klub Pathfinder, sociálne slabým ľuďom za nás 
pomáha ADRA... A my ako členovia cirkvi spokojne sedíme v zborových laviciach s pocitom, že patrí-
me do toho správneho spoločenstva, ktoré aj hlása, aj pomáha. 

Máte pocit, že takto to Ježiš myslel? Známy príbeh o poslednom súde nás upozorňuje na to, že 
Pán sa každému osobne pozrie do očí s otázkou, čo urobil pre jedného z tých najmenších: „Lebo som 
bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste 
ma, bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste za 
mnou“ (Mat 25,35). 

Som vďačný, že naša cirkev má oddelenia a inštitúcie pre jednotlivé oblasti kresťanskej služby. 
Ony tu však nie sú preto, aby túto službu robili za nás alebo namiesto nás. Sú zriadené na to, aby 
vytvárali príležitosti pre každého člena cirkvi zapojiť sa do nejakej formy služby podľa svojho obdaro-
vania. Práve preto nás apoštol Jakub upozorňuje: „Čistá a nepoškvrnená zbožnosť pred Bohom a Otcom 
je: navštevovať siroty a vdovy v ich súžení a chrániť sa pred poškvrnou sveta“ (Jak 1,27).

Pred nami je čas prázdnin, dovoleniek a voľna. Prijmime tento čas ako príležitosť vyvážiť v našom 
kresťanskom živote slová so službou. Napríklad aj tým, že sa aktívne zapojíme do niektorého z pro-
gramov cirkvi, ktoré na toto leto pripravuje. Môžeme pozvať známych na „Týždeň duchovnej obnovy“, 
„Tábor zdravia“, mládežníkov podporiť na „Dotkni sa neba“, pre deti pripraviť tábory, poslúžiť ro- 
dinám, seniorom... Ponuka príležitostí je naozaj široká. 
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A nezabudnite, najväčšiu radosť a požehnanie nebudete mať vtedy, keď druhí budú slúžiť vám, 
ale keď vy využijete príležitosť slúžiť im.

Stanislav Bielik, riaditeľ ADRA Slovensko 

oZnamy

Skončila sa konferencia delegátov Slovenského združenia 
Cirkvi adventistov siedmeho dňa

V nedeľu 26. mája 2019 pokračovala pracovná konferencia delegátov Slovenského združenia 
Cirkvi adventistov siedmeho dňa v modlitebni na Kollárovej ulici v Banskej Bystrici svojím druhým 
a zároveň posledným rokovacím dňom.

Tajomník Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa Peter Čík položil dôraz na po-
solstvo biblického textu Mat 13,31.32 o nebeskom kráľovstve ako horčičnom zrnku. Dobrým seme-
nom sú synovia kráľovstva – človek oslovený Božím slovom a ten, ktorý plní Božiu vôľu. Žijeme iba 
vtedy, keď rastieme v Kristovi.

Delegáti konferencie skompletizovali ďalších spolupracovníkov predsedu Slovenského združe-
nia Cirkvi adventistov siedmeho dňa Františka Kolesára. Do služobnosti tajomníka zvolili kaza-
teľa Daniela Márföldiho, ktorý túto funkciu zastával aj v predošlom konferenčnom období, a do 
služobnosti hospodára zvolili kazateľa Samuela Ondruška. Vo výbore Slovenského združenia Cirkvi 
adventistov siedmeho dňa budú okrem spomenutých administrátorov pracovať v  nastávajúcom 
5-ročnom konferenčnom období kazatelia Marek Majtán Černák, Daniel Komora a  Jaroslav 
Bielik. Okrem nich doplnia 15-členný výbor nekazatelia Adriana Činčalová zo zboru Trenčín, 
Juraj Turóci zo zboru Bratislava 1 a Ladislav Bartakovič zo zboru Topoľčany ako zástupcovia zá-
padoslovenskej oblasti; Lucia Murínová zo zboru Banská Bystrica 1, Peter Šolc zo zboru Lučenec 
a Daniel Mudraninec zo zboru Považská Bystrica ako zástupcovia stredoslovenskej oblasti; a na-
pokon Anna Joachímová zo zboru Revúca, Jozef Butala zo zboru Košice 2 a Ján Balog zo zboru 
Prešov ako zástupcovia východoslovenskej oblasti.

Predseda Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa Mikuláš Pavlík poďakoval za 
doterajšiu službu bývalému hospodárovi Stanislavovi Bielikovi, ako aj všetkým členom výboru, ktorí 
pracovali v uplynulom konferenčnom období. Následne na to sa konferenčné zhromaždenie modlilo 
za nové vedenie a členov výboru Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa, odovzdá-
vajúc ich do Božích rúk.

Okrem toho delegáti prerokovali zostávajúce body agendy konferencie, schválili poverenie du-
chovenských pracovníkov cirkvi na ďalšie 5-ročné obdobie a tiež víziu konferencie Slovenského 
združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa. 

Na záver konferencie sa delegátom prihovoril predseda Slovenského združenia Cirkvi adventistov 
siedmeho dňa, František Kolesár, ktorý zdôraznil dôležitosť neustáleho hľadania a realizovania Božej 
vôle v každodennej službe cirkvi vo všetkých rovinách jej pôsobenia.



Konferencia bola ukončená modlitbou predsedu Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov sied-
meho dňa, Mikuláša Pavlíka.

Všetky ostatné informácie a dokumenty prijaté konferenciou delegátov sú uverejnené na tomto 
odkaze: http://www.casd.sk/skoncila-sa-konferencia-delegatov-sz-casd/
Výbor Slovenského združenia, ktorý bude pracovať v nastávajúcom funkčnom období:

Vízia Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa 
na konferenčné obdobie 2019 – 2024

(Prijatá delegátmi konferencie Slovenského združenia CASD dňa 26. 5. 2019 v Banskej Bystrici)
Uvedomujeme si, že historicky žijeme v období očakávania vyliatia Ducha Svätého. Preto prosíme 

všetkých spoluveriacich, aby sa zjednotili na posolstve Božieho slova a na modlitbách. Len zjednote-
ný Boží ľud je pripravený na vyliatie Ducha Svätého a na zmocnenie pre misiu a službu, pre ktoré sme 
povolaní Pánom cirkvi.

My ako delegáti konferencie Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa považuje-
me za smerodajné pre ďalšie obdobie života cirkvi nadviazať na víziu, ktorá bola prijatá pre minulé 
konferenčné obdobie 2015 – 2019 s dôrazom na:

Evanjelizáciu ako životný štýl
Duchovné obdarovanie členov
Potreby okolia
Osobnú zbožnosť
Pokračovanie v spoločných zborových a okrskových stretnutiach
Výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa zaväzujeme priebežne vyhodno-

covať predloženú víziu a podľa potreby ju dopĺňať.



Achillove päty evolúcie
Dnes mnohí ľudia veria, že evolúcia je nespochybniteľná a odolá všetkým útokom, ako Achilles 

vo svojom zlatom brnení. Predstavujeme vám najväčšie slabiny modernej 
evolučnej teórie očami 15 vedcov s titulom PhD. Je smutné, že väčšina ľudí 
ešte nepočula vedeckú kritiku evolučného svetonázoru, a tak mu veria. Prá-
ve odvaha spochybniť vychodené vzorce myslenia a poctivo preskúmať všet-
ky dostupné možnosti je jedinou cestou k vedeckému pokroku a  slobode. 
Presne touto cestou sa chce vydať tento jedinečný dokument.

Dokument je rozdelený na 8 častí: prirodzený výber, genetika, pôvod 
života, fosílny záznam, geologický záznam, rádiometrické datovanie, koz-
mológia, 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 30.10.2019)

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

Bronislav Soós, riaditeľ Štúdia Nádej

Občianske združenie detí a mládeže Klub Pathfinder, oddiel 
Fatra Banská Bystrica, organizuje Letný  TÁBOR „Olympiá-
da“ pre deti z Klubu Pathfinder a ich kamarátov. 

Termín: 7. 7. 2019 – 14. 7. 2019 (7 dní) 
Miesto: Chata  SL – Rázdiel – Žibritov (Štiavnické vrchy) 
Vek: 9 – 15 rokov  (zmena po dohode s vedúcim tábora) 
Prichádzajú letné prázdniny, ktoré môžu byť zaujímavé tiež s partiou detí v tomto tábore. Pripra-

vujeme letný tábor so zaujímavými príbehmi, tvorivými zručnosťami, hrami, aktivitami v prírode, 
súťažami. Ubytovanie:  chata (obmedzený počet), vlastný stan, stan KP – (obmedzený počet). 
Poistenie: Každý si poistenie dieťaťa zabezpečuje sám podľa svojho uváženia. Stravovanie: 
Zabezpečené sú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a pitný režim. Doprava: Dovoz a odvoz detí 
zabezpečujú rodičia. Bezpečnosť: Deti budú rozdelené do družín pod dozorom vedúcich, ktorí budú 
dohliadať na ich bezpečnosť počas celodenného programu. Nástup do tábora: 7. 7. 2019 od 15.00 
hod. – 17.00 hod., ukončenie 14. 7. 2019 do 12.00 hod. Účastnícky poplatok na osobu za tá-
bor zahŕňa ubytovanie, stravu a všetky ďalšie náklady spojené s pobytom. Cena: ubytovanie v chate: 
100,- eur (obmedzený počet), vlastný stan: 75,- eur, stan KP: 85,- eur (obmedzený počet). Potreb-
né informácie o programe tábora dostane každý prihlásený účastník včas. Prihlásiť sa je potrebné  
e-mailom: turociferi@gmail.com. Informácie na čísle 0905992180. Termín uzávierky 
prihlášok je 17. 6. 2019 alebo do naplnenia kapacity tábora. Neváhaj a príď, určite zažiješ  
zaujímavý tábor so svojimi priateľmi a novými kamarátmi.

František Turóci, OZ Klub Pathfinder – oddiel Fatra a organizačný tím.
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Zo života kolportéra
Zastavil som sa v malej dedinke, kde je len obecný úrad, dva obchody a dva 

autobazáre. V jednom z nich si dosiaľ nikdy nič nevybrali, preto som si povedal, že teraz tam 
nepôjdem. Napokon mi to predsa len nedalo a zamieril som doň. Prítomná bola iba majiteľova 
manželka, no zavolala ešte jednu staršiu paniu, ktorá mala rada knihy. Povedala, že ich má 
dosť. Mala však záujem o históriu, a tak som jej ukázal knihu Spor pokračuje. Páčila sa jej a 
spýtala sa, či nemám v ponuke ešte niečo podobné. Predstavil som jej  Drámu vekov, ktorú 
si nakoniec tiež kúpila. Medzitým si aj mladšia pani vybrala jednu knihu – 250 receptov pre 
zdravie a prevenciu. Pri odchode som si uvedomil, že som do autobazára takmer nešiel, a bol 
som Pánu Bohu vďačný za to, že ma tam doviedol.

Oddelenie knižnej evanjelizácie pri SZ CASD

Nové tváre vo vedení ADRA Slovensko
Pred rokom oslávila humanitárna a rozvojová organizácia 

ADRA Slovensko 25. výročie svojej existencie. V týchto dňoch 
prechádza niekoľkými novými projektovými i personálnymi 
výzvami. Došlo aj k zmene na poste riaditeľa, resp. riaditeľov.

Po viac ako piatich rokoch odišiel z ADRA Slovensko 
jej doterajší riaditeľ – Daniel Kaba. Práve on organizáciu 

v minulosti výrazne sprofesionalizoval a prispel k špecifikácii i špecializácii jednotlivých oddelení. 
Naštartoval program prípravy a vysielania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do nízkopríjmových krajín 
cez programy – SlovakAid aj EU Aid volunteers. Podporil vznik programov pomoci núdznym priamo 
na Slovensku v podobe bezplatnej právnej pomoci; bol tiež pri vzniku Krízového intervenčného tímu 
(KIT), ktorý komplexne pomáha obetiam domáceho a sexuálneho násilia.
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Od júna začne v kancelárii ADRA Slovensko naplno pôsobiť jej nový riaditeľ Stanislav Bielik, ktorý 
stál pri zrode organizácie na Slovensku a v minulosti bol zapojený do mnohých humanitárnych pro-
jektov. Pozíciu predsedu správnej rady bude zastupovať František Kolesár. V štruktúre organizácie 
vznikla nová pozícia programového riaditeľa. Tú bude zastávať Branislav Strečanský, ktorý tri roky 
pracoval pre rešpektovanú medzinárodnú humanitárnu organizáciu Medecins Sans Frontieres (Le-
kári bez hraníc) v Malawi, Sierra Leone či Mozambiku a takmer dekádu pôsobil ako štátny radca na 
Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Sme radi, že sa rozhodol svoje skúsenosti uplatniť 
spolu s tímom ADRA. 

Doterajšiemu riaditeľovi ďakujeme za jeho prácu, nasadenie a želáme mu veľa úspechov na no-
vom pôsobisku, kde sa budú naše cesty určite často pretínať. Novým riaditeľom prajeme veľa energie 
a pozitívnej odozvy na nové nápady, ako aj zrealizované podnety.

Text: Boba M. Baluchová, ADRA Slovensko; Foto: ADRA Slovensko

Adventistická služba ľuďom so špeciálnymi potrebami ponúka…
V rámci projektov Kresťanstvo bez bariér a Evanjelium odovzdávané 

rukami ponúka Adventistická služba ľuďom so špeciálnymi potrebami 
v našej únii podporu zborom v ich aktivitách alebo v riešení prístupu 
k ľuďom so špeciálnymi potrebami. Sme vám k dispozícii, pokiaľ chcete 
napríklad:

•	 hľadať riešenie pre plne bezbariérový prístup do vašej modlitebne a ďalších cirkevných priestorov 
(pre ľudí s pohybovým postihnutím, na vozíku a s inými formami obmedzení);

•	 osloviť a pozvať na svoje evanjelizačné a zborové aktivity tiež ľudí so špeciálnymi potrebami 
(napr. s postihnutím sluchu alebo zraku, s pohybovým obmedzením, s mentálnym hendikepom 
atď.);

•	 sprostredkovať misijné materiály použiteľné pre ľudí so zmyslovým postihnutím (videoprogramy 
pre nepočujúcich, materiály pre nevidomých alebo slabozrakých čitateľov apod.);

•	 pomôcť svojim členom a priateľom so špeciálnymi potrebami (deťom i dospelým) v zapojení sa 
do života a aktivít zboru, alebo im umožniť účasť aj na väčších spoločných cirkevných akciách (pre 
akúkoľvek vekovú kategóriu) – vrátane napr. asistenčnej podpory;

•	 získať podrobné informácie alebo aj osobnú skúsenosť s ľuďmi s rôznymi druhmi postihnutia 
a znevýhodnenia (informačné materiály a publikácie, semináre, workshopy alebo besedy na 
súvisiace témy a pod.);

•	 získať radu alebo konzultáciu v akejkoľvek otázke týkajúcej sa ľudí so špeciálnymi potrebami.
Keď budete mať o takúto podporu záujem, obráťte sa, prosím, na nás emailom (bezbarier@casd.

cz) alebo využite kontakty na webových stránkach http://bezbarier.casd.cz, kde nájdete tiež ďalšie 
podrobné informácie o našej službe.

Josef Slowík, koordinátor Adventistickej služby ľuďom so špeciálnymi potrebami v ČSÚ CASD
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Aktivity Slovenského združenia Cirkvi adventistov 
siedmeho dňa počas leta 2019

25. 6. – 30. 6. 2019:  Únijný výročný seminár knižných evanjelistov, Krásná-Visalaje-Ježonky.  
Prihlasovanie: 135rasto@gmail.com, 0905 288 731.  
Zodpovedný: Rastislav Špalek.

28. 6. – 20. 7. 2019: Dotkni sa neba (Youth for Jesus), misijný tábor mládeže z celej ČSÚ CASD. 
Prihlasovanie: kolesar.frank@gmail.com, juraj.turoci@gmail.com,  
0905 895 156, 0948 526 722. 
Zodpovední: František Kolesár a Juraj Turóci.

7. – 14. 7. 2019:  OLYMPIÁDA – letný tábor pre deti z Klubu Pathfinder,  
Chata  SL – Rázdiel – Žibritov. 
Prihlasovanie: turociferi@gmail.com, 0905 992 180.  
Zodpovedný: František Turóci.

14. – 19. 7. 2019:  Letný tábor zdravia 1, Podhájska. 
Prihlasovanie: novota@zivotazdravie.sk, 0915 276 958.  
Zodpovedný: Jaromír Novota.

22. – 27. 7. 2019:  Letný tábor zdravia 2, Podhájska. 
Prihlasovanie: novota@zivotazdravie.sk, 0915 276 958.  
Zodpovedný: Jaromír Novota.

24. 7. – 4. 8. 2019:  Camporee detí, Portugalsko. 
Prihlasovanie: jplachy@pathfinder.sk, 0915 693 872.  
Zodpovedný: Jozef Plachý.

28. 7. – 4. 8. 2019:  Týždeň duchovnej obnovy, hotel Javorná, Drienica, Sabinov. 
Prihlasovanie:  sekretariat@casd.sk, +421 2 434 155 02.  
Zodpovedná: Slávka Slobodová.

4. – 11. 8. 2019:  Manželské stretnutia, HORSKÝ DOMOV, Herlíkovice. 
Prihlasovanie: j.ejem@seznam.cz +420 739 345 676; +420 724 103 251. 
Zodpovedný: Jan Ejem.

11. – 18. 8. 2019:  Kongres mládeže, Poniklec, Hronec. 
Prihlasovanie: kolesar.frank@gmail.com, 0905 895 156.  
Zodpovedný: František Kolesár.

11. – 18. 8. 2019:  INRIroad, Ezdráš a Nehemiáš – Jiří Moskala, Strážovice. 
Prihlasovanie: marek.harastej@centrum.cz +420 775 789 009.  
Zodpovedný: Marek Harastej.



Plán návštev zborov

dôležité akcie v júli a v auguste 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. 

júl 6. 13. 20. 27
Pavlík M.
Čík P.
Škrla M.
kolesár F. Lučenec YFJ Trnava Lučenec YFJ D
Márföldi d. Lučenec YFJ D Rožňava Prešov
ondrušek S. Lučenec YFJ Trenčín R Nové Zámky
Bielik S. Pov. Bystrica Lučenec YFJ Gerlachov Košice 1
Soós B. Bratislava 2
Špalek r.
novota J.
august 3. 10. 17. 24. 31.
Pavlík M. TDO - Drienica        
Čík P. TDO - Drienica 
Škrla M.  
kolesár F. TDO - Drienica Poniklec Poniklec D Michalovce
Márföldi d. TDO - Drienica Sereď D D Nitra 1
ondrušek S. TDO - Drienica R Zvolen Sereď Vaďovce
Bielik S. TDO - Drienica Červenica Michalovce D D
Soós B. TDO - Drienica 
Špalek r. TDO - Drienica 
novota J.

jú
l

28. 6. – 20. 7. Mladí pre Krista – YFJ LC, RS

14. – 19. Letný tábor zdravia 1 Podhájska

22. – 27. Letný tábor zdravia 2 Podhájska

24. 7. – 4. 8. Camporee detí Portugalsko

28. 7. – 4. 8. TÝŽDEŇ DUCHOVNEJ OBNOVY Drienica, Sabinov

au
gu

st 11. – 18. Kongres mládeže Poniklec, Hronec

11. – 18. INRIroad – Ezdráš a Nehemiáš, Jiří Moskala Strážovice


