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žitia v konštante

Od detstva mám rád železnicu a vlaky.
Jedna z vlastností železničných tratí je relatívna stálosť prevýšenia a miernejšie oblúky
v porovnaní s cestami. Trať nemôže stúpať tak
prudko ako cesta, ani mať také malé polomery
oblúkov, a tak sa v oveľa menšej miere prispôsobuje terénu. Ak je potrebné prekonať údolie,
postaví sa most alebo násyp, ale trať si ide relatívne rovno – ak je potrebné prekonať kopec,
postaví sa tunel alebo zárez, ale trať si ide znova relatívne rovno. Do určitej miery si zachováva svoju
„konštantu“ (v matematike, fyzike a ďalších prírodných a technických vedách nejaké pevné dané číslo
alebo nemenná veličina).
Trochu mi to pripomína ideál kresťanského života – žiť stále viac v konštante viery a naviazanosti
na Boha bez ohľadu na to, či práve prechádzame „údolím“ alebo „vrchmi“, či sme „hore“ alebo „dole“.
Keď som čítal v Evanjeliu podľa Lukáša v 12. kapitole príbeh o boháčovi, ktorý sa spoliehal
na nadbytok svojho majetku, a potom ako Ježiš hovorí učeníkom, aby si nerobili starosti o svoj život,
uvedomil som si, že tieto texty majú veľa spoločného, sú akoby dvomi stranami jednej mince. Už
predtým Ježiš hovorí o tom, aby sa jeho nasledovníci nebáli o svoj život v kontexte prenasledovania
(12,4), o odvahe priznať sa k nemu (12,8) a o nestrachovaní sa, ale spoľahnutí sa na Boha v útokoch
voči nim pre svoju vieru (12,11.12). A vo verši 15 potom hovorí: „Život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti.“ Rôznymi spôsobmi sa tu prelína téma istoty či neistoty života, obavy o život a tiež
riešenie – na čom postaviť istotu života a na čom ju nestavať. Zároveň Ježiš upriamuje pozornosť
z pozemského života na život večný a z pozemského bohatstva na „poklad v nebi“.
V časti o boháčovi je človek, ktorý sa spoliehal na určité viditeľné istoty a svoj pokoj a zaistenie
svojho života do budúcnosti postavil na falošných základoch. V druhej časti sa zase Ježiš prihovára
tým, ktorí majú pre zmenu opak týchto istôt – nedostatok a z toho vyplývajúce obavy o svoj život
pri pohľade do budúcnosti, z čoho pramení skôr nepokoj a ustráchanosť. Zaujímavé je, že obidva
postoje nie sú správne, obidva nestavajú svoju istotu na správnom základe. Stavajú na tom, čo
je vidieť, a hlavne na tom, čo má vratké základy, a nie na Bohu, ktorý je zvrchovaným vládcom
a darcom života. Jedna „duša“ je falošne istá a má falošný pokoj, druhá „duša“ je zbytočne neistá
a prežíva zbytočný nepokoj.
Pred niekoľkými rokmi som sám zažil obdobie relatívneho nedostatku a neistoty (naozaj len relatívne, pretože skutočnú chudobu som ešte nezažil). Na účte som mával často mínusový stav (moja

banka to umožňovala, samozrejme, za úroky), ktorý sa ku koncu roka ešte zväčšoval. V priebehu roka
som počítal niekedy len na mesiac vopred, dokiaľ ešte nenastane platobná neschopnosť (hypotéka,
energie...). Vyhliadky na základe toho, čo som na účte videl, neboli ružové. Ale prakticky k skutočnému krachu nikdy nedošlo a dnes viem, že najväčší problém bol vlastne iba v mojej mysli – všetky
moje obavy, strach, nepokoj... Teraz je to pri pohľade na účet o čosi lepšie a človek sa cíti relatívne
aspoň na nejaký čas „zabezpečený“. Lenže kto zaručí, že hodnota dnešných peňazí bude rovnaká aj
zajtra? Kto zaručí, že sa nestane nejaká katastrofa a prídem o byt, že ťažko neochoriem a nebudem
môcť pracovať, že nestratím zamestnanie a všetko nakoniec miniem? Nie je v skutočnosti moja istota
budúcnosti vtedy ako aj dnes rovnaká?
Práve v porovnaní týchto dvoch textov som našiel povzbudenie. Pri obavách z budúcnosti, aj
z hľadiska súčasnej krízy súvisiacej s pandémiou, som si uvedomil, že sa nemusím báť, že predsa aj
v minulosti, keď som prežíval relatívny nedostatok, sa Boh o mňa postaral. On je moja záruka a istota
aj dnes, rovnako ako každého z nás. Nie, nemyslím tým, že určite budeme mať vždy dostatok všetkého, čo budeme chcieť. Ale ak Ježiš na jednej strane hovorí (prerozprávané do aplikácie), aby sme
nestavali na tom, čo je vidieť na účte (nadbytok...), a na druhej strane, aby sme nemali obavy z toho,
čo na účte nevidíme (čo tam chýba...), smeruje ma to viac k nemu, k zameraniu sa na život z pohľadu
večnosti a hľadaniu jedinej istoty u neho. To môže viesť k pokoju aj v tejto ťažkej dobe a vôbec sa to
pritom nemusí týkať len otázky materiálnej. Ak by som si dovolil urobiť aj širšiu aplikáciu, tak či nás
chvália alebo hania, či sa darí alebo nedarí, či sa cítime hodnotní a schopní alebo menejcenní a neschopní, či sme bohatí alebo chudobní... žime v konštante istoty založenej na Bohu.
Nemusíme sa spoliehať na falošné istoty, nemusíme však byť ani ustráchaní z nedostatku a rôznych iných hrozieb. Môžeme žiť v konštante viery a prijímať pokoj založený na Bohu. Môžeme dôverovať tomu, ktorý jediný je istotou, ktorý nám vraví: „Neboj sa, maličké stádo...“ (12,32), a nakoniec
nám prostredníctvom dôvery dáva víťazstvo nad strachom, a tak či už v nadbytku, alebo v ohrození
a nedostatku môžeme dokonca myslieť na iných, prejavovať im lásku a pomáhať im.
Jaromír Novota, vedúci Oddelenia zdravia pri SZ CASD

Oznamy
MIMORIADNE OPATRENIE, obežník vedenia SZ CASD

„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy!
On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek
súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás.“ (2. Korinťanom 1,3-4)
Milé sestry a bratia, drahí priatelia,
pozdravujeme vás slovami apoštola Pavla: „Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána
Ježiša Krista.“ (1. Kor 1,3) Ako jednotlivci, rodiny, zbory i celá cirkev sa v týchto dňoch nachádzame
v situácii, ktorá je podobná tej na jar a o ktorej sme dúfali, že sa už nevráti.
–2–

Na základe „Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky a hromadné podujatia“, ktorého ustanovenia začínajú plynúť dnešným dňom,
teda od 15. októbra 2020, sme prijali tzv. mimoriadne opatrenie, o ktorom vás týmto informujeme.
Čo sa týka nového razantného obmedzenia, odporúčame, aby bohoslužby prebiehali v rodinách
alebo domácich skupinkách vždy do 6 osôb. Využime túto možnosť predovšetkým pre osamelých
a núdznych. V budovách našich zborov a skupín odporúčame prerušiť spoločné sobotné bohoslužby. Stretnutia zborových výborov, mládeže, detí, študijných skupín a iné verejné činnosti sa môžu
uskutočniť iba s účasťou maximálne do 6 osôb. Obmedzenia budú v platnosti dovtedy, pokiaľ kompetentné inštitúcie štátu nerozhodnú inak. Týka sa to bohoslužieb od soboty 17. októbra 2020 a aktivít
od štvrtka 15. 10. 2020. Naše odporúčania sú v súlade s uvedeným opatrením štátu a v súlade s odporúčaním únijnej rady Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa:
„Zachovajme si rozvahu, ducha solidarity a spolupatričnosti a správajme sa jeden k druhému
zodpovedne a ohľaduplne, aby sme aj toto obdobie spoločne zvládli podobne ako v predchádzajúcich
mesiacoch. Rešpektujme nariadenia autorít, pokiaľ ide o opatrenia na obmedzenie šírenia nákazy,
a nepridávajme sa k tým, ktorí ich spochybňujú. Buďme opatrní aj v tom, s akými mediálnymi zdrojmi
pracujeme. Nedajme sa oklamať lacnými a pochybnými informáciami, ktoré zľahčujú súčasnú situáciu, no na druhej strane nepodľahnime strachu a úzkosti z neistej budúcnosti.“ (Z listu Mikuláša
Pavlíka k aktuálnej pandemickej situácii v Českej a Slovenskej republike.)
Vyzývame a prosíme vás, aby ste v rámci svojej pôsobnosti rešpektovali a postupovali podľa dole
pripojeného Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného
zdravia – prevádzky a hromadné podujatia a podľa Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR –
rúška (obe opatrenia sú pripojené dole pod textom). Od maximálnej hranice 6 osôb sú krsty, sobáše
a pohreby síce oslobodené, vyzývame však dôsledne dodržať všetky nariadenia, ktoré sa na ne viažu.
Milé sestry a bratia, prijaté opatrenia neznamenajú zastavenie činnosti cirkvi. Tak ako na jar, aj
teraz zostávajú naďalej kazatelia zborov vo svojej službe. Sú pre svojich členov a spoluobčanov k dispozícii 7 dní v týždni a 24 hodín denne. Svoju službu vykonávajú podľa potreby, a to buď formou
osobnej pastorácie, alebo prostredníctvom telefonátov či iných komunikačných prostriedkov. Chceme
vás v tejto situácii povzbudiť k modlitbám a k štúdiu Božieho slova, hoci v užšom rodinnom kruhu.
Zároveň vás prosíme, aby ste o vhodnej forme online prepojených modlitebných skupín, študijných
skupín sobotnej školy a iných skupín, komunikovali so svojimi kazateľmi. Linky na online aktivity
cirkvi sú vám všetkým známe. Nezabúdajte hľadať všetky možnosti praktickej pomoci tým, ktorí ju vo
vašom okolí potrebujú alebo sú na ňu odkázaní.
O všetkých ďalších opatreniach či postupoch vás budeme včas informovať na webovej stránke
cirkvi, ako aj na jej Facebookovom či Instagramovom profile.
S prianím mnohých Božích požehnaní a Jeho ochrany
Vedenie SZ CASD, predseda: František Kolesár, tajomnik: Daniel Márföldi
a hospodár: Samuel Ondrušek
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Pripájame dôležité informácie a linky:

Odkaz na webovú stránku, kde neustále aktualizujeme všetky informácie týkajúce sa koronavírusu
vrátane dôležitých dokumentov vzťahujúcich sa na aktuálnu situáciu, nájdete tu:
https://www.casd.sk/mimoriadne-opatrenie/
Odkaz na právne záväzné dokumenty Úradu verejného zdravotníctva SR, tzv. „Úradná tabuľa“:
https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=223&Itemid=144
Webová stránka Úradu verejného zdravotníctva SR, kde sa opatrenia uverejňujú:
http://www.uvzsr.sk/
Neustále aktualizovaná oficiálna webová stránka Slovenskej republiky o koronavíruse:
https://virus-korona.sk/
Odkaz na neustále aktualizovaný Facebookový profil SZ CASD:
https://www.facebook.com/szcasd/
Odkaz na neustále aktualizovaný Instagramový profil SZ CASD:
https://www.instagram.com/szcasd/
Daniel Márföldi, tajomník Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa

List predsedu Česko-Slovenskej únie CASD k aktuálnej pandemickej situácii:
Milé sestry a bratia,
málokto čakal, že v tomto jesennom období budeme opäť čeliť vlne pandémie, ktorá rastie s ešte
väčšou intenzitou, než sme to zažili na jej začiatku na jar tohto roku. Zdalo sa, že sa postupne vraciame do normálneho občianskeho, pracovného a cirkevného života, ale štatistiky o šírení koronavírusu ukazujú opak. Najbližšie týždne a mesiace budú poznamenané novými obmedzeniami, ktoré
sa pravdepodobne dotknú aj našich zborových spoločenstiev a naplánovaných jesenných cirkevných
akcií. Zachovajme si rozvahu, ducha solidarity a spolupatričnosti a správajme sa jeden k druhému
zodpovedne a ohľaduplne, aby sme aj toto obdobie spoločne zvládli podobne ako v predchádzajúcich
mesiacoch. Rešpektujme nariadenia autorít, pokiaľ ide o opatrenia na obmedzenie šírenia nákazy,
a nepridávajme sa k tým, ktorí ich spochybňujú. Buďme opatrní aj v tom, s akými mediálnymi zdrojmi
pracujeme. Nedajme sa oklamať lacnými a pochybnými informáciami, ktoré zľahčujú súčasnú situáciu, no na druhej strane nepodľahnime strachu a úzkosti z neistej budúcnosti. Všetko to pozitívne,
dobré a funkčné, čo sme sa naučili a praktizovali v prvých mesiacoch pandémie, uplatnime aj teraz.
Využime všetky príležitosti na službu tým, ktorí nás najviac v tomto období potrebujú. Združenia,
únia a naše oddelenia a inštitúcie sú pripravené pomôcť vám, sestrám a bratom, vašim zborom tak,
aby sme aj nastávajúce obdobie zvládli bez oslabenia našich zborových väzieb, vzájomných vzťahov
a dôvery v Božie vedenie a moc. „Viem, komu som uveril,“ napísal apoštol Pavol. Táto istota a nádej
nech nás sprevádza a ako spoločenstvo navzájom spája.
Mikuláš Pavlík, predseda Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa
Predseda Česko-Slovenskej únie, Mikuláš Pavlík, natočil aj videopríhovor, ktorý si môžete pozrieť tu:
https://www.youtube.com/watch?v=52cWRIS3H_U&feature=emb_logo
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Modlitebný týždeň 2020

Neskorá jeseň je každoročne časom, kedy sa spoločne schádzame
k modlitbám a duchovnému rozjímaniu. Modlitebný týždeň je príležitosťou, ak sa nám to po zvyšok roka nedarí, aspoň na jeden týždeň prežívať
duchovné spoločenstvo s blízkymi ľuďmi z nášho okolia. Možno aj takýmto
spôsobom nájdeme to správne odhodlanie hľadať takéto požehnanie pri
spoločnom štúdiu a modlitbách aj počas ďalších dní, napriek sťaženým
podmienkam zapríčinených koronavírusom.
Tohtoročný modlitebný týždeň bude prebiehať od 7. do 14. novembra. V prednáškach (vychádzajú ako špeciálne číslo časopisu Advent
8/2020) sa nezabúda ani na naše deti. V druhej polovici materiálu nájdete príbehy, ktoré pripravilo
oddelenie detí našej cirkvi.
Prednášky pre tento rok sa nesú pod názvom: Vernosť v kresťanskom životnom štýle. Budeme sa
zaoberať niekoľkými dôležitými témami. Začneme Bibliou, ktorá tvorí základ životného štýlu kresťana. Pozrieme sa na to, ako hodnoty Božieho kráľovstva formujú život kresťana. Budeme sa tiež
zaoberať vzťahom kresťanského životného štýlu a médiami. Ďalšou témou je životný štýl kresťana
a sexualita. Tento mimoriadny týždeň zakončíme článkom: „Život v čase konca: kresťanov životný štýl
a udalosti posledných dní.“
Prednášky modlitebného týždňa v tlačenej papierovej forme majú pre vás traktátnici vašich zborov a doručia vám ich v spolupráci s vašimi kazateľmi. V elektronickej verzii je možné si prednášky
v PDF stiahnuť tu:
https://www.casd.sk/wp-content/uploads/2020/10/Advent_08_20_SK_web.pdf
Obežník Česko-Slovenskej únie CASD si môžete stiahnuť tu:
https://www.casd.sk/wp-content/uploads/2020/10/Obeznik_MT_2020_CSU-CASD.pdf
Článok Intereurópskej divízie CASD k zbierke modlitebného týždňa je ku stiahnutiu tu:
https://www.casd.sk/wp-content/uploads/2020/10/clanok-EUD-zbierka-MT-2020.pdf
Daniel Márföldi, tajomník Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Biblické úlohy 4Q/2020: V Božej škole

Počas štvrtého štvrťroku 2020 budú veriaci zo zborov Cirkvi adventistov siedmeho dňa študovať tematiku
s názvom: „V Božej škole“. Materiály na spoločné štúdium pripravuje Oddelenie sobotnej školy tu: https://sobotnaskola.casd.sk/
Na jej stránke je možné nájsť aj niektoré pomocné materiály k predmetnej
biblickej úlohe. Záujemcovia si môžu biblické úlohy v tlačenej forme objednať u svojich zborových traktátnikov. Elektronická verzia celej biblickej
úlohy v PDF je na stiahnutie tu:
https://www.casd.sk/wp-content/uploads/2020/09/BU-4Q-2020-web.pdf
Dovoľujeme si dať do pozornosti jednu z možností, ako sa dostať pohodlne a jednoducho k aktuálnym lekciám sobotnej školy. Dokonca nielen k lekciám, ale aj k video zamysleniam HopeTV a audio
formátu lekcií sobotnej školy.
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Ide o Android aplikáciu pre smart zariadenia, ktoré vlastní veľká väčšina z nás. Aplikácia (lekcie sobotnej školy) je v troch jazykových verziách (SK, CZ, EN), a teda užívateľ má prístup k lekciám sobotnej školy v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Jazyková verzia sa nastaví automaticky pri inštalácii aplikácie, čiže ani s tým nemá užívateľ problém. Tu je odkaz na aplikáciu
http://shorturl.at/jpAH9. Ide o smart zariadenia s operačným systémom ANDROID a prípadní záujemcovia ju môžu nájsť v Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.uplab.sobotnaskola
Potom tu je aj druhá možnosť inej aplikácie (pôvodom z Austrálie), kde sa dá voliť medzi viacerými jazykmi (vrátane slovenčiny) a kde po kliknutí na biblický text sa ten otvorí. Je tiež pre operačný
systém ANDROID a dostupná v Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cryart.sabbathschool
Pavel Moudrý, vedúci Oddelenia sobotnej školy pri SZ CASD

Rodinná víkendoFka 2020 sa presúva na rok 2021
Ahoj, priatelia,
ďakujeme za dôveru, pretože sme v priebehu septembra mohli opäť
naplniť hotel. Veľmi sme sa tešili, ale ako sami sledujete, nakoniec sa síce stretneme, ale nie v pôvodnom termíne. Ťažko sa nám píše tento email, pretože je
to po prvýkrát, kedy sme nútení akciu zrušiť. Mrzí nás, že nebude možné navodiť tú dobrú atmosféru,
ako pri každom stretnutí, ale po včerajšom rozhodnutí vlády sme nemali na výber. Žiaľ, situácia je
taká, aká je a ťažko k tomu niečo dodať.
Dobrá správa je, že sme sa rozhodli nezrušiť celú akciu, ale ju len presunúť na iný termín. Takže
veľmi sa na vás tešíme a vidíme sa v lete na budúci rok. Je to zvláštny termín jesennej víkendoFky,
bude to taká letná verzia. Celý program v tomto obsahu teda presúvame na začiatok letných prázdnin. Bude to čas ukončenie školského roka, kedy nás zároveň privíta trošku letný nádych do nasledujúcich bláznivo-prázdninových dní. A už dnes vieme, že to bude síce iné, ale zaujímavé.
Podrobnejšie informácie budeme ešte posielať. Aby sme to zhrnuli:
• Termín 29. 10. – 1. 11. 2020 je ZRUŠENÝ!
• Nový termín je 1. – 4. 7. 2021
• Ak vám nový termín vyhovuje, potom vám môžeme zálohu na pobyt presunúť na tento
pobyt a rezerváciu aktuálne presunieme na nový termín.
• Ak vám nový termín nevyhovuje a nechcete prenášať zálohu na nový termín, v tom
prípade nám napíšte a v priebehu dvoch týždňov vám prídu peniaze späť na účet, pričom
budete z evidencie prihlásených vyradení.
• Prosím, buďte trpezliví, lebo je to administratívne náročné (200 prihlásených)
a potrebujeme si všetko utriediť a postupne riešiť. Ďakujeme za trpezlivosť.
Napíšte nám:
- Súhlasím s novým termínom a žiadam o prenesenie zálohy na leto 2021.
- Nesúhlasím s novým termínom a žiadam o vrátenie zálohy za rok 2020.
Prajeme vám pokojnú jeseň. Dávajte si pozor na svoje zdravie, starajte sa o svoju
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imunitu a hlavne buďte veselej mysle tak, aby sme sa v lete videli. Nech vás Pán Boh
požehnáva a opatruje.
Za projekt DOMA DOBRE Ľudo a Adrika Činčalovci, realizátori

Zo života kolportéra

Prechádzal som cez jednu malú dedinu, ktorá sa nachádza na odľahlejšom mieste
a nechodím tadiaľ často. Je tam len jeden obchod, pošta a obecný úrad. Na obecnom
úrade knihy nezvyknú kupovať, ale na pošte a v potravinách áno. Zastavil som sa najskôr v potravinách. Pred rokom si tam predavačka kúpila detskú knihu a jedna zákazníčka si vtedy
vybrala Cestu lásky. Keď som sa tam teraz zastavil, opäť tam bola rovnaká zákazníčka! Tentokrát si
vybrala z letáčika knihu Cheri, zázrak z ulice.
Oddelenie knižnej evanjelizácie

Štart Slovenskej humanitárnej misie v UGANDE

Po mesiacoch plánovania, písania projektov a príprav nadišiel deň „D“. Marek Soos s manželkou Sandrine odlietajú do Kampaly, aby naštartovali Slovenskú
humanitárnu misiu v Ugande.
Cieľom je sústrediť naše sily i prostriedky do dlhodobej systematickej pomoci ľuďom, ktorí to naozaj veľmi potrebujú. Našimi partnermi sú spoluveriaci a kolegovia z CASD a ADRA Uganda a Rwanda.
Aj vy sa spolu s nami môžete zapojiť do tejto misie.
Komu pomáhame?
Ľuďom, ktorí utiekli pre nepokoje, sucho a hlad
z Konga, Južného Sudánu, Burundi, Rwandy...
Uganda im poskytla možnosť usadiť sa v oblasti Kyaka II. Dnes tu žije 120 000 ľudí, ktorí dostali k dispozícii malý pozemok a celtu na prikrytie príbytku,
ktorý si sami postavili.
Ako pomáha ADRA?
Miestna ADRA sa stará o distribúciu finančnej
a potravinovej pomoci novousadlíkom. Zaistila po–7–

stavenie novej nemocnice, stará sa o živobytie
a zdravie. Na spoločnom pozemku s nemocnicou začíname budovať farmu na pestovanie
priesad zeleniny a ovocných stromov. Súčasťou
bude aj tréningové a dobrovoľnícke centrum.
Naším cieľom je vyškoliť miestnych farmárov, aby na svojich záhradkách dokázali vypestovať dostatok zeleniny a ovocia pre obživu
vlastnej rodiny.
Vytvoríme príležitosti pre dobrovoľníkov zo
Slovenska, aby mohli pomáhať na farme, v nemocnici, pri službe deťom a v misii.
Projekt realizujeme aj vďaka donorom, drobným darcom a finančnej podpore, ktorú sme získali
z grantu medzinárodnej rozvojovej pomoci Slovak AID.
Ako sa zapojiť?
Prajeme si, aby sa projekt „Misia Afrika“ stal spoločným misijným plánom našich zborov. Je to
príležitosť aj pre vás zapojiť sa do služby, ktorá mení životy.
• Staňte sa systematickým podporovateľom Slovenskej misie
- Aj malý, ale pravidelný dar pomôže rozbehnúť veľké dielo.
• Pripravte sa na dobrovoľnícku službu
- Keď vybudujeme dobrovoľnícke centrum, vytvoríme podmienky pre krátkodobú
i dlhodobú službu dobrovoľníkov.
• Pomôžte nám budovať sieť sponzorov a donorov projektu
• Pravidelne podporujte na modlitbách náš ADRA tím, Mareka a Sandrine, ktorý
pôsobí na misii. Ich služba je náročná, ale s Božou pomocou to môžu zvládnuť.
Ako podporiť finančne?
ADRA Slovensko pre financovanie projektu otvorila špeciálny účet:
SK65 8330 0000 0020 0179 0154, do poznámky: „Misia Afrika“
Svojím systematickým darom sa každý z nás môže stať súčasťou našej misie.

ADRA priviezla z Rakúska pomoc pre domov „Dobrý Pastier“

Ako môžu v čase koronakrízy ľudia bez domova ostať doma? Otec Vladimír Maslák zasvätil svoj život pomoci ľuďom bez domova. V spolupráci s dobrovoľníkmi zrenovoval opustené budovy starého kláštora v Kláštore pod Znievom. Dnes poskytuje
prístrešie a nový domov viac ako 500 ľuďom, ktorí sa rozhodli svoju minulosť nechať
za bránami zariadenia a žiť v prítomnosti. Pán Maslák nám vysvetlil: „Žiaden alkohol – to je u nás
jedno z najdôležitejších pravidiel. To druhé je, že každý, kto k nám príde, musí pracovať.“
ADRA Rakúsko má svoju malú pobočku v zbore cirkvi Adventistov s. d. v mestečku Bruck an der
Mur. Miestni veriaci sa venujú zbieraniu a triedeniu šatstva, obuvi a rôznych potrieb pre sociálne sla–8–

bých. Prevádzkujú aj malý dobročinný
obchodík. Ich modlitebňa slúži nielen
v sobotu pre veriacich, ale veriaci slúžia v priestoroch zboru hlavne v týždni.
Skvelá myšlienka, za ktorou stojí pár
ľudí nadšených pre pomoc blížnym.
Keď počuli o potrebe šatstva a obuvi
pre mužov na Slovensku, hneď zorganizovali zbierku...
Sme radi, že sme naše dve dobročinné organizácie
mohli spojiť. Naša dodávka absolvovala cestu do Rakúska. Naložili nás až po strop. Kvalitné vytriedené šatstvo, obuv, prikrývky, zdravotnícke potreby. Naši dobrovoľníci z Martinského zboru, ktorí dali tento podnet,
sa postarali aj o odovzdanie pomoci.
Sme radi, že práve v týchto chladných dňoch sme
mohli vďaka medzinárodnej spolupráci priviezť zásielku teplého oblečenia, ktoré je naozaj veľmi potrebné.
Znovu sme sa presvedčili o tom, ako dobročinnosť spája a prekračuje všetky hranice – medziľudské,
konfesijné i štátne... Ďakujeme, priatelia...

Ukončenie zbierky pre Libanon
Na účte verejnej zbierky ADRA Slovensko pre Libanon sa doteraz vyzbieralo 8.546,50 €. Zbierku sme
ukončili k 31. 10. 2020.
Vďaka týmto prostriedkom sme mohli uskutočniť
nákup a zásielku trvanlivých potravín, ktoré už boli
distribuované v Bejrúte. Nakúpili sme aj zdravotnícke
prístroje (germicídne žiariče), ktoré v najbližšej zásielke dopravíme pre miestne nemocnice. Všetkým ochotným darcom ďakujeme.

Prvé stretnutie Klubu špeciálnych rodín

Stanislav Bielik, riaditeľ ADRA Slovensko

Viac ako rok sme sa v rámci projektu Adventistickej služby ľuďom so špeciálnymi potrebami pokúšali vyhľadávať a oslovovať rodiny s deťmi so špeciálnymi potrebami v našej cirkvi a po dlhom plánovaní a opakovanom odkladaní
z dôvodov obmedzujúcich opatrení kvôli koronavírusovej epidémii sa nakoniec
predsa podarilo uskutočniť prvé stretnutie „Klubu špeciálnych rodín“. Niekoľko
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takýchto rodín z Českého a z Moravsko-sliezskeho združenia sa preto
zišlo posledný víkend v septembri
v príjemnom prostredí kresťanského
penziónu Sola Fide v kúpeľoch Jánské Lázně, a to v celkovom počte 14
účastníkov (vrátane jedného batoľaťa). Nebolo nás teda na prvýkrát veľa
a takmer celý víkend pršalo, napriek
tomu to bolo príjemné stretnutie
a mali sme príležitosť nielen sa zoznámiť a zdieľať, ale začať plánovať aj ďalšiu cestu k rozvíjaniu tejto aktivity, ktorá doposiaľ v našej
cirkvi chýbala. Veríme, že to určite nebolo posledné stretnutie, pretože sme iba na začiatku a uvítame
každú ďalšiu rodinu, ktorá sa bude chcieť pripojiť! Radi by sme týmto spôsobom vytvárali príležitosti a priestor pre bezpečné stretávanie takýchto rodín, pre ich vzájomné zdieľanie a obohacovanie
sa vo všetkých oblastiach (vrátane tej spirituálnej) a počítame, samozrejme, aj s možnosťou prizvať
ďalšie spriatelené rodiny z mimocirkevného prostredia – tak, aby sa rozvíjala skutočne svojpomocná aktivita rodín, ktoré majú skúsenosť s podobnou špecifickou životnou situáciou a ktoré sa môžu
navzájom podporovať a súčasne svojím kresťanstvom a vzťahom s Hospodinom inšpirovať aj celý rad
podobných rodín.
Pokiaľ ste takouto rodinou – alebo ak viete o podobnej rodine vo svojom okolí, sme stále otvorenou skupinou a ďalšie podrobné informácie od nás získate prostredníctvo e-mailu bezbarier@casd.cz.
Josef Slowík, koordinátor Adventistickej služby ľuďom so špeciálnymi potrebami v ČSÚ CASD

Plán návštev zborov

(podľa aktuálnej situácie s pandémiou COVID-19)

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v spoločnosti, čo sa týka koronavírusu
a ochorenia COVID-19, tabuľku kázaní nevyvesujeme. Ďakujeme za pochopenie.
Aktuálnu situáciu týkajúcu sa plánov akcií, tematických sobôt či zbierok
Slovenského združenia CASD môžete sledovať na tzv. GOOGLE kalendári
cirkvi tu:
https://calendar.google.com/calendar?cid=Y2FzZEBjYXNkLnNr
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

