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Modlitby
„Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad
a mor, hrôzy a veľké znamenia z neba.“
Lukáš 21,11
Nikdy som si pri vyučovaní biblických hodín
nevedel dostatočne predstaviť morovú nákazu.
Ilustrácií z minulosti, používaných pri biblických
hodinách o znameniach II. príchodu Ježiša
Krista, bolo dostatok. Avšak žiadna z týchto
ilustrácii nedokázala vystihnúť a popísať realitu,
v ktorej sa teraz všetci nachádzame. Zrazu sa nákaza –„mor“, týka celého sveta a ovplyvňuje naše
osobné životy. Mení naše zvyky, mení naše prežívanie duchovnosti, mení spoločnosť, mení cirkev.
Aké zmeny prinesie táto situácia, dnes ešte povedať nevieme
Čo však vieme je, že okolnosti, v ktorých sme sa ocitli, rýchlo nepominú. Dôsledky opatrení proti
šíreniu nákazy nás budú sprevádzať ešte niekoľko mesiacov a budú sa dotýkať každého z nás. Viacmenej sa nás všetkých dotknú ekonomické, zdravotné, psychické či iné dopady opatrení.
A práve tu a teraz sa nám otvára veľký priestor k modlitbám.
Tu vidím, spolu s bratmi kazateľmi, veľký priestor na modlitby. Nevieme povedať, ako sa veci
budú presne vyvíjať. Nevieme odhadnúť, ako túto zvláštnu situáciu dokážeme uniesť nielen ako
cirkev, zbor, ale aj ako rodiny a jednotlivci.
Vieme sa však modliť.
Celú našu situáciu, momentálne okolnosti a konkrétne problémy vieme vložiť do Božích rúk.
Milé sestry, milí bratia, chceme vás pozvať k spoločným modlitbám.
Každý deň ráno o 06:30 a večer o 21:30 sa staňme prepojení modlitbami.
Odovzdajme spolu Bohu situáciu vo svete, na Slovensku, v cirkvi, nech nákaza prinesie čo
najmenej obetí na ľudských životoch.
Modlime sa za to, aby sa vírus prestal šíriť, aby Pán ochraňoval všetkých ľudí, ale aj naše zdravie,
rodiny a životy uprostred šírenia nákazy.
Modlime sa za spoločnosť, ale aj za konkrétnych ľudí, aby sa otvorili Bohu. Modlime sa, aby ľudia
v tomto čase viac otvárali svoje srdcia duchovným hodnotám a viac hľadali Boha.
Modlime sa za tých, ktorí povedú našu krajinu. Modlime sa za novú vládu, nech jej kroky,
opatrenia a rozhodnutia sú čo najrozumnejšie a nechali sa viesť Božou múdrosťou.

Modlime sa za zdravotníkov, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s chorými, či ktorí testujú
ľudí, s podozrením na korona vírus.
Modlime sa za cirkev, za zbory na Slovensku, aby sme v tejto skúške obstáli a aby nás Boh, ako
svojich služobníkov a svoj ľud, v tejto dobe mohol viesť tak, aby sme boli požehnaním pre svoje okolie.
Modlime sa, aby toto bola skúška našej viery, v ktorej nás Boh môže preskúmať a ukáže nám, čo
robiť. Modlime sa, aby sme boli strojcami pokoja v rodine a šíriteľmi pokoja v spoločnosti (aj tým, že
budeme prijímať opatrenia na zabránenie šírenia vírusu).
Spojme sa ako zbory prostredníctvom modlitieb.
Ďalšie dôležité oblasti modlitieb sú vaše zborové potreby. Sami viete, za čo je potrebné modliť
sa vo vašom zbore, vo vašom meste. Kazatelia sú tí, ktorí vám ponúknu ďalšie podnety k modlitbám
na základe potrieb, o ktorých vedia alebo na základe prosieb, ktoré im pošlete.
Ak prídu prosby, za ktoré by sa mala modliť celá cirkev, skrze vášho kazateľa sa váš podnet
dostane do každého zboru, ku každému modlitebníkovi v cirkvi.
Využime tento čas na spoločné modlitebné úsilie. Buď ostaneme bdelí na modlitbách, alebo
prepadneme zúfalstvu. Božie Slovo nás nabáda, aby sme mali Ducha odvahy, nádeje a optimizmu,
i napriek ťažkým okolnostiam.
„Nebudeš sa báť nočného strachu ani strely, ktorá letí vodne; nebudeš sa báť moru, ktorý sa vlečie
v mrákote, ani nákazy, ktorá pustoší o poludní.“ Ž 91, 5 – 6
S prianím Božieho požehnania, za kolektív kazateľov, váš brat v Kristovi
František Kolesár, Predseda CASD Slovenské združenie

V šetko

je inak

Všetko je inak... Ešte pred pár dňami sme boli vo víre rýchlo za sebou sa konajúcich cirkevných
akcií, výborov, stretnutí a neodkladných porád a rokovaní... V tom však začala chodiť jedna správa
za druhou, z ministerstva vnútra a kultúry, z divízie, z únie. Koronavírus je už na Slovensku!
Bezprostredne pri nás a blízko nás! Stres z organizovaní akcií vystriedal stres z rušenia akcií. Vyvesiť
na web či Facebook, poslať e-maily, nezabudnúť na nič. Informovať cirkev na Slovensku o všetkom.
O rušení sobotných zhromaždení, o navrhovaných postupoch pre kazateľov a zástupcov zborov.
Dnes dopoludnia (14.3.2020) som si po tom veľkom nápore trochu vydýchol. Vypočul a pozrel som
si takmer všetky online vysielania, za ktoré som veľmi vďačný. S Ivankou sme sa potešili z hrejivých
slnečných lúčov na krátkej prechádzke po ľudoprázdnej Bratislave. Cestou sme stretli iba niekoľkých
jedincov väčšinou s rúškami na tvári...
A tak je tu koniec soboty. Zvláštnej, prvej iného charakteru, takej, ktorú sme ešte v tejto modernej
dobe nezažili. Po nej budú nasledovať ďalšie a ďalšie... Koľko ich bude? Ako dlho budú trvať?
Uvažujem... Využívam čas už od včera večera, komunikujem so svojimi blízkymi a zrazu mám čas
hovoriť s nimi dlhšie. Ani ja, ani oni sa nemusíme nikam ponáhľať. Otváram knihu, ktorú som chcel už
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dlho dočítať, no nemal som na to čas. Zrazu ho mám. Bude to odteraz už takto? Prežijeme ako cirkev
toto obdobie bez rokovaní, výborov a porád?
Myslím si, že áno. Prežijeme. A potrebovali sme toto zastavenie. Ako ľudstvo, ako občania, ako
cirkev, ako rodiny, ako jednotlivci. Všetky príhovory a kázania, ktoré som si pozrel a vypočul boli
o tom, že sa nemusíme báť. Náš Pán to má pod kontrolou. Aj kniha Daniel, ktorú teraz študujeme
v biblických úlohách to potvrdzuje. ON o všetkom vie a vie aj to, prečo to dopustil.
Túžim po tom, aby sme tieto chvíle využili. K osobnému prehĺbeniu vzťahu s Bohom, k našim
najbližším i k svojmu okoliu. Každý z nás by sme mali nájsť spôsob, ako prakticky pomôcť tým
najzraniteľnejším. Ako dodať nádej tým, ktorí sú zúfalí.
A tak, aj keď sa dnes večer situácia s koronavírusom okolo nás príliš nezmenila, ba zhoršila sa,
prijmime drahí priatelia od Pána Boha dar, ktorý sa nedá vyrobiť. Dar, ktorý mení naše vnútro, náš
vnútorný postoj. Ježiš Kristus nám ponúka svoj pokoj: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam,
ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká.“ (Ján 14,27) Taký
pokoj, ktorý napriek všetkému, čo prežívame, dokáže, v našich srdciach i na perách vylúdiť slová,
ktoré zapísal aj prorok Habakuk, keď prežíval úzkosť, sklamanie a bolesť. Po stretnutí s Bohom sa jeho
nárek mení na vďačnosť: „Aj keby figovník nevypučal a vinič nezarodil, hoci by oliva vyschla a na poliach
sa nič neurodilo; aj keby z košiara zmizlo stádo a v maštali by nebol dobytok, ja sa však budem radovať
v Hospodinovi a jasať v Bohu mojej spásy. Pán, Hospodin, je mojou silou. Dal mi nohy lane a vyvádza ma
na moje výšiny.“ (Hab 3,17-19)
Daniel Márföldi, tajomník Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Oznamy
MIMORIADNE OPATRENIE
Milé sestry a bratia, milí priatelia,
chceme vás touto cestou informovať o krokoch, ktoré sme sa v súvislosti so šírením koronavírusu
SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, rozhodli urobiť.
Na základe výzvy zodpovedných orgánov nášho štátu a na základe rozhodnutia vedenia
cirkvi sme sa v našich zboroch a skupinách rozhodli prerušiť spoločné sobotné bohoslužby, a to
zatiaľ na dobu dvoch týždňov (vrátane spoločných stretnutí mládeže, študijných skupín a iných
verejných činností). Týka sa to bohoslužieb počas sobôt 14. a 21. marca 2020 a aktivít v čase
od 10. do 23. marca 2020. Kazatelia zborov zostávajú vo svojej službe naďalej. Svoju službu
vykonávajú podľa potreby a to buď formou osobnej pastorácie, alebo prostredníctvom telefónov
či iných komunikačných prostriedkov, ako napr. e-mail, Skype, Facebook, Messenger, Hangouts či
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WhatsApp. Chceme vás v tejto (veríme že prechodnej) situácii povzbudiť k modlitbám a k štúdiu
Božieho slova, hoci v užšom rodinnom kruhu.
Všetky tieto opatrenia robíme aj v súlade s výzvou sestry Valérie Dufour, vedúcej Oddelenia
zdravia pri Intereurópskej divízii Cirkvi adventistov siedmeho dňa, ktorá okrem iného definuje naše
poslanie v spoločnosti takto:
• Pomáhať pri obmedzovaní šírenia infekčných chorôb a vírusu SARS-CoV-2, ktorý vyvoláva
ochorenie COVID-19, dodržiavaním hygienických predpisov a zodpovedným prístupom ku
všeobecným odporúčaniam.
• Rešpektovať nariadenia miestnych orgánov a zabrániť šíreniu chorôb prostredníctvom našich
aktivít.
Prosíme všetkých tých, ktorí vedia o niektorých vo svojom okruhu, že sa k tejto informácii
nedostanú, aby im túto správu tlmočili! Ďakujeme. Pripájame vám niektoré dôležité informácie:
Odkaz na webovú stránku, kde neustále aktualizujeme všetky informácie týkajúce sa
koronavírusu, vrátane dôležitých dokumentov vzťahujúcich sa k aktuálnej situácii, nájdete tu:
https://www.casd.sk/mimoriadne-opatrenie/
Neustále aktualizovaná oficiálna webová stránka Slovenskej republiky o koronavíruse:
https://virus-korona.sk/
Vďaka obetavosti a službe našich členov vám prinášame stránku, kde môžete každú sobotu
sledovať živé vysielania z rôznych zborov Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Česko-Slovenskej únii.
Cez dole uvedený odkaz sa dostanete aj na archív vysielania jednotlivých miest. Archív je uložený
na Youtube: https://www.casdonline.cz/
Budeme sledovať ďalší vývoj udalostí a o našich ďalších plánovaných krokoch vás budeme včas
informovať.
S prianím Božieho požehnania a ochrany, vedenie Slovenského združenia Cirkvi adventistov
siedmeho dňa
predseda František Kolesár, tajomník Daniel Márföldi a hospodár Samuel Ondrušek

STANOVISKO VEDENIA CIRKVI ADVENTISTOV SIEDMEHO DŇA
K AKTUÁLNEJ SITUÁCII
Milé sestry a bratia,
máme pred sebou ďalšiu sobotu, keď sa kvôli mimoriadnym opatreniam mnohí naši členovia, ale
aj naše deti, mladí ľudia a návštevníci bohoslužieb nestretnú jeden vedľa druhého v modlitebniach,
ale v domácnostiach a v menších skupinkách. Chceme sa poďakovať kazateľom, vedúcim a starším
zborov, členom výborov zborov a všetkým, ktorí v krátkom čase dokázali zorganizovať alternatívne
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formy bohoslužby tak, aby sme mali zo soboty požehnanie, aj keď nesedíme spoločne v zborových
laviciach. Sme radi, že zrušenie bohoslužieb sa nechápe ako vyhlásenie zborových prázdnin,
ale naopak, ako výzva k hľadaniu nových komunikačných ciest na zvestovanie Božieho slova,
na praktické napĺňanie nášho evanjeliového poslania a udržiavanie duchovného života spoločenstva
cirkvi. Kazatelia zborov zostávajú vo svojej službe naďalej k dispozícii podľa potreby a to buď formou
osobnej pastorácie alebo prostredníctvom telefónov či iných komunikačných prostriedkov.
Preventívne opatrenia kompetentných orgánov na zamedzenie šírenia pandémie koronavírusu
sa sprísňujú a menia každou hodinou. Rešpektujme ich a prejavme tak svoju občiansku aj kresťanskú
zodpovednosť. Okolnosti, v ktorých sa nachádzame, sú testom našej ľudskosti, solidarity, kresťanskej
zrelosti a viery v Božie pôsobenie. V rámci diakonskej a pastoračnej starostlivosti sa zamerajme
na tých, ktorí sú najslabší a najzraniteľnejší – na našich seniorov, na sociálne slabšie skupiny, na rodiny
s menšími deťmi. Ponúknime im praktickú pomoc vo forme nakupovania základných potravín, liekov,
starostlivosti o deti, sprostredkovania dôležitých aktuálnych informácií a zorientovania sa v zložitosti
mediálnych výstupov. Buďme s nimi v každodennom kontakte, aby sa medzi nami, ale aj v našom
okolí a medzi našimi susedmi nikto necítil sám, bezradný a bezmocný. Zabudnime na teologické
a vzťahové nedorozumenia a sústreďme sa na pomoc a službu.
V najbližších týždňoch nás nečaká ľahké obdobie. Bude si od nás vyžadovať nezištné konanie,
ohrozí naše zaužívané zvyklosti, pohodlie a istoty, možno spôsobí škrty v domácich rozpočtoch
a plánoch. Nepridávajme sa k tým, ktorí sa sťažujú, kritizujú a vyvolávajú vo svojom okolí negatívne
nálady. Naopak, buďme podľa Ježišovho vzoru ľuďmi pozitívneho odhodlania, povzbudenia a nádeje,
ktorí sa v kritických časoch dokážu postaviť za prospech spoločnosti ako celku, aj na úkor vlastného
nepohodlia.
Veríme, že spoločnými silami pod Božím vedením zvládneme aj toto náročné krízové obdobie.
Napriek tomu, že v takýchto chvíľach si viac ako inokedy uvedomujeme našu ľudskú slabosť a krehkosť
a sami prežívame obavy a strach, zachovajme pokoj a nadhľad, spoločne sa modlime a dôverujme
Božej milosti.
Mikuláš Pavlík, Daniel Dobeš, Vít Vurst, František Kolesár

Video-správa predsedu Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa, Mikuláša Pavlíka:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=I_FGOce6YXk&feature=emb_title

Stanovisko k aktuálnej situácii v súvislosti s opatreniami vlád
ČR a SR na zamedzenie šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19
Najnovšie opatrenia vlád Českej a Slovenskej republiky na zamedzenie šírenia koronavírusu
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SARS-CoV-2, spôsobujúceho ochorenie COVID-19 sa dotýkajú aj spoločných bohoslužieb
a naplánovaných cirkevných akcií a zhromaždení. Aj keď sa spomínané opatrenia môžu v jednotlivých
detailoch v oboch republikách líšiť, ide o zákaz hromadných podujatí z dôvodu všeobecného záujmu
ochrany zdravia ľudí. Predstavitelia všetkých troch cirkevných združení a Česko-Slovenskej únie
spoločne koordinujú postup, ako čo najefektívnejšie uplatniť rozhodnutia kompetentných štátnych
orgánov týkajúce sa preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nákazy. V najbližšom čase budú
zaslané inštruktážne obežníky štatutárnym zástupcom zborov s podrobnosťami, ktoré sa týkajú
bohoslužobných zhromaždení. Zbory a skupiny sa budú môcť na základe lokálnych podmienok
rozhodnúť, akú alternatívnu formu bohoslužby si zvolia. Podobne s organizátormi zvažujeme aj
zrušenie niektorých cirkevných zhromaždení, podujatí a akcií naplánovaných na najbližšie týždne.
O jednotlivých rozhodnutiach budeme všetkých zainteresovaných včas informovať.
Vyzývame členov Cirkvi adventistov siedmeho dňa, aby boli zodpovednými občanmi aj kresťanmi,
ktorí bez zbytočnej paniky rešpektujú nariadenia kompetentných orgánov, prípadne miestnych
samospráv. Buďme ako cirkev nášmu okoliu užitoční a v prípade potreby s ním úzko spolupracujme
a ponúknime mu praktickú pomoc. Nepodieľajme sa na šírení špekulácií o tom, ako hroziaca pandémia
zapadá napríklad do prorockých predpovedí alebo „trestov“ či „napomenutí“. Podobné zjednodušujúce
výklady sú krajne nevhodné. Namiesto toho sa modlime za uzdravenie všetkých, ktorých choroba už
postihla a za zmiernenie bolesti tých, ktorým vzala blízkych. Modlime sa aj za predstaviteľov štátu
a za tých, ktorí sú zodpovední za ochranu zdravia, aby ich opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia
prenosného ochorenia COVID-19 boli múdre a účinné. Pripájame sa ku všetkým, ktorí sa osobným
zodpovedným prístupom podieľajú na tom, aby epidémia mala čo najmenšie dôsledky na zdravie
ľudí a mohla postupne odznieť. Nezabudnime, že zodpovedným dodržiavaním ochranných opatrení
chránime život nielen sebe, ale aj našim blízkym a ľuďom v našom okolí.
Uvedomujeme si, že nás v najbližších týždňoch nečaká ľahké obdobie. Bude si od nás vyžadovať
nezištné konanie, ohrozí naše zaužívané zvyklosti, pohodlie a istoty, možno spôsobí škrty v domácich
rozpočtoch a plánoch. Nepridávajme sa k tým, ktorí sa sťažujú, kritizujú a vyvolávajú vo svojom
okolí negatívne nálady. Naopak, buďme podľa Ježišovho vzoru ľuďmi pozitívneho odhodlania,
povzbudenia a nádeje, ktorí sa v kritických časoch dokážu postaviť za prospech spoločnosti ako celku
aj na úkor vlastného nepohodlia.
Mikuláš Pavlík, predseda výboru Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa

DESATORO POMOCI SENIOROM
1. Komu pomáhať: seniorom, ľuďom s potrebami, ktorí nemajú možnosť sami si zaistiť nákup
základných potravín, drogérie a liekov.
2. Kto môže pomáhať: len absolútne zdravý = žiaden sopeľ, kašeľ, teplota..., žiaden
cestovateľ...
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a. najbližšia rodina: má prvoradú zodpovednosť postarať sa o svojich blízkych. Vy
najlepšie viete, čo vaši starí rodičia potrebujú a čo nie. Vám dôverujú najviac.
Nech nie sú odkázaní na cudzích ľudí!
b. vyškolení dobrovoľníci: ak je človek osamelý alebo ak sa rodina a známi nemôžu postarať. Ich
službu organizujú sociálne, humanitárne a dobročinné organizácie alebo cirkvi. Dobrovoľník
sa musí klientovi preukázať poverením svojej organizácie.
3. Len to najnutnejšie: základné potraviny, drogéria a lieky. Nekupujte veci, ktoré
momentálne nie sú nevyhnutné. Čím viac obchodov, tým väčšie riziko...
4. Maximálna hygiena a opatrnosť:
a. pred službou i po jej skončení umyť ruky mydlom, použiť dezinfekciu
b. počas celej služby stále používať ochranné rúško
c. nákup v supermarketoch, nie na tržnici
d. nákup v rukaviciach, do plastových obalov (teraz chránime ľudí, planétu až potom...)
5. Minimálny kontakt: objednávku prevziať a nákup odovzdať bez vstupu do bytu a osobného
kontaktu, peniaze do obálky. Žiadne „posedenia pri káve“ a povzbudzujúce rozhovory...
6. Využite telefón: po telefonickej dohode prevezmite zoznam vecí, ktoré treba nakúpiť (v prípade
osobného kontaktu aj s príslušnou sumou peňazí)
7. Nemeškajte: nákup hneď priamo z obchodu dopravte a odovzdajte pri dverách spolu
s výdavkom a pokladničným dokladom v obálke.
8. Evidujte si službu: komu, kedy, čo ste nakúpili, či ten človek bol zdravotne OK. Dobrovoľníci
informáciu posielajú koordinátorovi svojej organizácie, aby bolo jasné kto, kedy a komu poslúžil
a či bol klient OK.
9. Nie sme záchranka ani lekári: v prípade, že senior potrebuje odbornú pomoc,
kontaktujte lekára alebo nemocnicu. Nevyšetrujeme, nediagnostikujeme,
neradíme...
10. Minimalizujeme riziko: aj keď ste zdraví, nezaručíte, že zdravý bol predavač, skladník alebo
ďalší ľudia, s ktorými ste po ceste prišli do kontaktu. Ak neposlúžite vy, prinútite seniora, aby si
šiel nakúpiť sám – čo je pre neho ešte oveľa väčšie riziko.
Tak teda pomáhajme spolu!
Stanislav Bielik, riaditeľ ADRA Slovensko

Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne riešenia
Klinika infektológie UNB v Bratislave na Kramároch oslovila ADRA k spolupráci pri logistickom
zabezpečení externého pracoviska na vyšetrovanie pacientov, podozrivých na COVID-19. Štáb pracuje
veľmi profesionálne a operatívne. Vďaka dobrej spolupráci všetkých zložiek (Klinika infektológie UNB,
Armáda SR, Požiarny zbor, Polícia a ADRA) za 48 hodín bolo vybudované na parkovacích plochách
v exteriéri nemocnice externé pracovisko pre evidenciu, selekciu a testovanie pacientov, podozrivých
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na COVID-19. Potenciálni pacienti počas testovania vôbec nemusia vstúpiť do budovy nemocnice
a ohroziť seba, zdravotníkov, iných pacientov, alebo kontaminovať nemocnicu.
ADRA zabezpečila kontajner – ordinácia pre prvý kontakt, evidenciu a selekciu pacientov, stan
ako externú čakáreň a prístrešok, mobilné WC pre personál a pre pacientov, mobilné oplotenie areálu,
nádoby na toxický odpad, označenia a orientačné tabule a ďalšie potrebné technické zázemie.
Dnes – utorok celú logistiku dorobíme a odovzdáme do užívania. Zajtra – streda 18. marca by už
mala začať ostrá prevádzka.
Otvorené sú pozície pre dobrovoľníkov na organizáciu práce s pacientmi. Hľadáme ľudí so
zdravotníckym vzdelaním, alebo odvážnych logistov.
Môžete ma kontaktovať osobne: 0905 304 896, stanislav.bielik@adra.sk
Stanislav Bielik, riaditeľ ADRA Slovensko

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 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, vzdelávania, ochrane životného prostredia a v neposlednom
rade aj organizácii dobrovoľníckej činnosti.
Daň, ktorú fyzické, právnické osoby a zamestnanci odvádzajú štátu, tak môže byť čiastočne
určená aj na podporu humanitnej organizácie ADRA a občianskych združení Pathfinder či Život
a zdravie. 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
organizácií, nájdete na ich webových stránkach:
https://www.adra.sk/2percenta/
http://www.pathfinder.sk/2-z-dane/
http://www.zivotazdravie.sk/aktuality/zaz-2p/

Zo života kolportéra
Potešilo ma vyznanie jednej mamičky, ktorá si kúpila pre svojho chlapčeka knihu
Semienka. O tri týždne mi telefonovala, že knihu si už prečítal nielen jej syn, ale aj
ona a že posolstvo v nej obsiahnuté je veľmi silné, otvára srdce a privádza človeka bližšie k Pánu
Bohu. Prosila ma o ďalších päť kníh, ktoré chce ako darček pre svojich priateľov. Neskôr si táto
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pani odo mňa začala kupovať ďalšie knihy s duchovnou tematikou. Som vďačná, že máme knihy,
ktoré pomáhajú prekonávať počiatočnú nedôveru voči vydavateľstvu AO a otvárajú cestu k ďalším
knihám s hlbším posolstvom.
Oddelenie knižnej evanjelizácie pri SZ CASD

Nepočujúci vás volajú, počujúci!
Napriek tomu, že som sama prakticky nepočujúca, Boh ma povolal ku službe
ostatným nepočujúcim a ja som na jeho volanie odpovedala. Som vďačná, že cirkev
dnes vytvára priestor pre túto službu. Venujem sa koordinácii Adventistickej služby nepočujúcim
a nedoslýchavým – a mám na srdci aj Slovensko. Narodila som sa totiž na Slovácku a stále čakám,
že i na Slovensku sa naša Adventistická služba ľuďom so špeciálnymi potrebami začne rozvíjať. Viem,
že Slováci sú veľmi milí ľudia, ktorí pomáhajú a posielajú peniaze na podporu potrebných ľudí. Ale
čo ľudia nepočujúci a zdravotne postihnutí v našej cirkvi? Majú medzi nami miesto? Alebo sme sami
hluchí k ich potrebám? Boh na nich nezabudol, a preto posiela nás, aby sme sa im priblížili. Sú síce
v spoločnosti menšinovou skupinou, ale rozhodne nie menej významnou – aspoň pre Boha.
Chcela by som vás preto pozvať, aby ste sa pripojili k našej službe ľuďom, na ktorých druhí často
zabúdajú aj preto, že s nimi nedokážu komunikovať. Veríme, že títo ľudia sú cenní v očiach Božích aj
v nebeskom kráľovstve – a že bude ocenená aj táto služba. Tí, ktorí sa nepočujúcim a ďalším ľuďom
so špeciálnymi potrebami snažia priblížiť, sú v očiach týchto ľudí vzácni už teraz. A je to služba nielen
zmysluplná, ale i radostná a to aj pre nás slúžiacich.
Teda poďme spoločne rozprávať ľuďom o Božom kráľovstve – napríklad aj znakovým jazykom,
ktorému rozumejú. Zoznámiť sa s Adventistickou službou nepočujúcim a ľuďom so špeciálnymi
potrebami môžete na webových stránkach bezbarier.casd.cz a neslysici.casd.cz.
Pokiaľ by ste k tomu potrebovali nejakú radu, konzultáciu alebo i pomoc, kontakty a základné
informácie nájdete napríklad na webových stránkach bezbarier.casd.cz.
Jitka Morávková, koordinátorka Adventistickej služby nepočujúcim v ČSU CASD

Kongres nepočujúcich a hluchoslepých ľudí bol zrušený
V súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu COVID-19 bol zrušený plánovaný
Medzinárodný adventistický kongres nepočujúcich a hluchoslepých ľudí „SKRZE MÉ RUCE 2.0“, ktorý
sa mal uskutočniť na prelome tohtoročného mája a júna v Taliansku. O možnosti uskutočniť kongres
v novom termíne (pravdepodobne v budúcom roku) sa bude rokovať.

Nemocnica ITIBO už má stabilnú
elektriku

Po troch týždňoch intenzívnej práce ADRA Slovensko 12.2.2020 slávnostne odovzdala záložné
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zdroje elektrickej energie v nemocnici
Itibo v Keni. Postavili sme nezávislý
solárny zdroj elektriny, ktorý napája
ordinácie, operačné sály, pôrodnicu
a jednotku intenzívnej starostlivosti.
Prebytočnú energiu ukladá do batérií.
O slnečný svit tu nie je núdza. 12
panelov pri testovaní dodáva online 1,2 – 2,5 kW elektrickej energie.
Dlhodobejšie výpadky vykrýva nový
dieselový generátor o sile 16 kW, ktorý
sa v prípade výpadku elektriny v sieti automaticky naštartuje do 10 sekúnd a zálohuje väčšiu časť
nemocnice.
Systém sme postavili a spojazdnili v spolupráci s miestnymi inžiniermi a technikmi z firmy, ktorá
poskytla aj záruku a bezplatný servis na všetky zariadenia. Miestni dobrovoľníci vybudovali nový
domček pre generátor.
Naši kolegovia z ADRA Česko, ktorí tu pôsobia ako lekári, mali už v čase testovania systému
niekoľko vážnych lekárskych zákrokov, počas ktorých došlo k výpadku elektrickej siete, ale vďaka
novým záložným zdrojom, ordinácie a operačné sály fungovali bez prerušenia. Je to úžasný pocit
vidieť, že aj keď sa celé okolie ponorí do tmy, nemocnica na kopci svieti a slúži 24 hodín denne, 7 dní
v týždni.
Celý projekt sme zrealizovali vďaka podpore donorov a jednotlivých darcov zo
Slovenska i Českej republiky.
Miestni predstavitelia správnej rady nemocnice a Cirkvi
adventistov s. d., ktorá nemocnicu vlastní a prevádzkuje, vyjadrili veľkú vďačnosť a obdiv,
že taká malá krajina ako Slovensko, dokázala realizovať
pre nich takýto významný
projekt. A táto vďačnosť patrí
vám priatelia, ktorí ste svojimi
darmi projekt podporili. Ďakujeme aj našim technikom, kto– 10 –

rí obetovali svoj čas i prostriedky, aby ako dobrovoľníci s nami pricestovali do Kene a zrealizovali
projekt.
Sme radi, že napriek zložitým technickým podmienkam sa dobrá vec podarila a môžeme sa
s dobrým pocitom vrátiť domov na Slovensko.
Stanislav Bielik, riaditeľ ADRA Slovensko

Pomoc pre Prešovčanov
Chceme vám vyjadriť veľký obdiv a poďakovanie
za mimoriadnu obetavosť a štedrosť, ktorú ste prejavili
svojimi príspevkami do zbierky na podporu ľudí
postihnutých tragickou explóziou a požiarom bytovky
v Prešove. Zbierku sme ukončili k 31.1.2020. Celkový
výnos tejto verejnej zbierky na účte organizácie ADRA
je 14 853,92 €. Ďakujeme.
Prostriedky z tejto verejnej zbierky ADRA
poskytuje formou darovacích zmlúv priamo
na osobné účty piatich konkrétnych postihnutých
rodín/jednotlivcov, ktorých príbehy dôverne poznáme. Sú medzi nimi opustení dôchodcovia, matka
s postihnutým dieťaťom, onkologický pacient, ľudia, ktorí nemajú blízkych, ktorí by im pomohli... Ich
mená z pochopiteľných dôvodov nechceme zverejňovať. Prostriedky sú určené na krytie nákladov
spojených so zabezpečením náhradného bývania a na základné životné potreby.
Aj touto cestou chceme odovzdať úprimné poďakovanie od obdarovaných. Patrí všetkým vám,
ktorí ste prispeli do verejnej zbierky a pomohli aspoň trochu zmierniť ich ťažké položenie.
Stanislav Bielik, riaditeľ ADRA Slovensko

Audioknihy EGW Dráma vekov: Cesta lásky
a Poslovia Nádeje
S veľkou vďačnosťou Pánu Bohu vám chcem oznámiť, že sme
v týchto dňoch dokončili 2 audioknihy zo série EGW Dráma vekov: Cesta lásky a Poslovia Nádeje.
Ďalší diel Na úsvite dejín sa nahráva a do konca roku máme v pláne dokončiť aj Zo slávy do tieňa.
Posledný diel Z tieňa do slávy chceme zrealizovať na budúci rok. Keďže tento projekt je celý
dotovaný sponzormi, bude k dispozícii zadarmo vám všetkým na počúvanie, sťahovanie a šírenie.
Ako prvý krok vám ponúkame od apríla počúvanie obidvoch kníh po kapitolách
na www.hopetv.sk
Každá z kníh bude mať samostatný odkaz medzi reláciami.
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V ďalšom kroku pripravujeme možnosť sťahovania jednotlivých kapitol ale aj celých kníh.
Podrobné informácie uvedieme v májovom vydaní Spravodajcu.
Bronislav Soós, riaditeľ Štúdia Nádej

Plán návštev zborov
Vzhľadom na aktuálnu situáciu v spoločnosti ohľadne koronavírusu a ochorenia
COVID-19 tabuľku kázaní nevyvesujeme. Ďakujeme za pochopenie.

Zrušené cirkevné akcie v dôsledku aktuálnej situácie:
6.-7. 3. 2020

Nalaď sa! – program mládeže

Vaďovce

13.-15. 3. 2020

Motivačný víkend Pathfinder

Vikartovský Mlyn

13.-15. 3. 2020

Výzvy lásky pre manželské páry do 6 rokov

Visalaje

14. 3. 2020.

stretnutie detí ZÁPAD

Považská Bystrica

15. 3. 2020

Výbor SZ CASD

Banská Bystrica

25.-28. 3. 2020

KPM (konferencia pracovníkov s mládežou)

Žilina

25.-26. 3. 2020

Správne rady inštitúcií: Štúdio Nádej, ADRA, Advent-Orion

Bratislava

28. 3. 2020

MTM (záver modlitebného týždňa mládeže)

Martin

3.- 4. 4. 2020

Školenie učiteľov DSŠ (detskej sobotnej školy)

Suchá nad Parnou

4. 4. 2020

Stretnutie kaplánov z ČS únie CASD

Banská Bystrica

9.-12. 4. 2020

Mission Camp

Olomouc

11. 4. 2020

Stretnutie oddelenia Zdravia STRED

Martin

17.-19. 4. 2020

Víkendové stretnutie žien

Račkova dolina

17.-19. 4. 2020

Špeciál pre radcov KPP

24.-26. 4. 2020

GAIN Europe – stretnutie riaditeľov mediálnych centier

Bukurešť

25. 4. 2020

100 rokov ATI – slávnostná bohoslužby

Brno

25. 4. 2020

MUZIČKA

Lučenec

30. 4.-3. 5. 2020 1. časť: Pohyb a cvičenie - školenie Oddelenia Zdravia - LLU

Liptovský Mikuláš

14.-17. 5. 2020

Torre Pellice-Taliansko

Európsky kongres knižných evanjelistov

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

