
   ČTVRTEK  6. PROSINCE 2018

16:00 - 18:00  Registrace
18:00 - 19:00  Společná večeře - zelená stravenka (restaurace)
19:30 - 21:00  Křeslo pro hosta - Shawn Boonstra  (salónek Plato a Seneca)

   
   PÁTEK 7. prosince 2018

DOPOLEDNÍ SEMINÁŘE  (salónky Plato a Seneca)

08:20 - 08:55 Robert Žižka - Adventistické hvězdné války a poslední generace
  (ranní zamyšlení)
09:00 - 9:05  Uvítání a zahájení seminářů
09:05 - 9:50  Aleš Doleček - Jak pracovat s knihami zdarma
10:00 - 10:45 David Špinar - internetový marketér a šéf investiční skupiny   
  (rozhovor)
11:00 - 11:50 Jaroslav Pilný - Víra v podnikání, jak pracovat v souladu 
  s Božím záměrem
12:00 - 12:50  Oldřich Svoboda - Byznys strategie v období krize

13:00 - 14:00  Oběd - oranžová stravenka - restaurace

ODPOLEDNÍ SEMINÁŘE  (salónky Plato a Seneca)

14:00 - 15:20 Mojmír Voráč - Umění rozhodovat se vědomě aneb proč 
  i chytří lidé dělají hloupá rozhodnutí
15:30 - 18:00 Otevření výstavních stánků
  Možnost návštěvy výstavních stánků a seznámení se s řešiteli projektů
16:30 - 17:30  Večeře - červená stravenka (restaurace)

ZAHÁJENÍ SOBOTY  (salónek Codex a Scriptum)

18:00 - 19:00 Zahájení soboty modlitbou
  Představení schválených projektů na rok 2019
19:00 - 20:00  Večerní zamyšlení - Shawn Boonstra - "Na prahu věčnosti I."
20:10   Pavel Kantor - koncert

Na prahu
VĚČNOSTI

UNIJNÍ SETKÁNÍ ASI-CS 2018

PROGRAM

1901 - Youth for Jesus a Dotkni sa neba 
(2019 Lučenec a Rimavská Sobota)

Youth for Jesus 2019 (YFJ) Lučenec a Rimavská Sobota (Mladí pre Ježiša) je súčasťou niekoľko mesačného 
evanjelizačného programu DOTKNI SA NEBA. Tento program je organizačne zastrešený jednotlivými zbormi 
(členovia zborov, kazatelia, biblickí pracovníci, dobrovoľníci) a mladými ľuďmi, korí prídu počas letných 
prázdnin na dané miesta a budú sa zapájať do pripravovanej verejnej evanjelizácie DOTKNI SA NEBA. Súčasťou 
programu YFJ je duchovný rozvoj zapojených ľudí, štúdium Biblie, modlitebné skupinky, služba dobrovoľníkov, 
mostové programy, zdravotné aktivity, sociálna pomoc, tréning, prednášky a semináre. Hlavné ciele programu 
DOTKNI SA NEBA a YFJ: Zbory – duchovné oživenie zborov, aktivizácia evanjelizačného potenciálu zborov 
Mladí ľudia - tréning a zapojenie mladých ľudí do evanjelizácie - Youth for Jesus Spoločnosť - oslovenie 
miestnej komunity evanjeliom Ježiša Krista Kresťania - obnova duchovnosti jednotlivcov a celých zborov.

1902 - INRIroad 2019
Jsme křesťanská studentská organizace, kterou založila CASD. Naším posláním je nabízet věřícím i nevěřícím 
studentům kolektiv mladých lidí, kterým záleží na vztazích, hledání dobra a lidech kolem nás. Naším hlavním 
cílem je, aby se mladí lidé, především studenti, mohli navzájem podporovat v duchovním životě, společně se 
sdílet a setkávat s Bohem. Do projektu INRIroad a práce s vysokoškoláky je zapojeno pět studentských kazate-
lů, kteří spolupracují s dobrovolníky z daných měst. Bez dobrovolníků by INRIroad fungovat nemohlo. Díky 

dlouholeté podpoře ASI můžeme dobře fungovat a rozjíždět nové, přínosné projekty pro vysokoškolské 
studenty. V současné době fungujeme v sedmi univerzitních městech (Bratislava, Brno, Hradec Králové, Pardu-
bice, Praha, Olomouc, Ostrava). V roce 2019 budeme během 4 víkendů studovat vybrané biblické knihy. Kromě 
přednášek nás čeká panelová diskuze s řečníkem a workshopy. INRIroad každé léto pořádá studijní týden, buď 
na nějaké určité téma, které je mezi mladými lidmi aktuální, nebo na nějakou biblickou knihu. Tentokrát spolu 
s námi bude knihy Ezdráš a Nehemiáš studovat br. Jiří Moskala.

1903 - Vedení citově a sociálně strádajících dětí a jejich rodičů ke Kristu
Činnost Pohlazení je zaměřena na děti z azylových domů a sociálně slabých rodin za účelem motivace k 
vytváření pozitivních mezilidských vztahů založených na principech slušnosti, mravnosti, vzájemné pomoci a 
spolupráce, ale především křesťanských duchovních hodnot. 1) Posilování vztahů, učení a rozvíjení praktických 
dovedností a ke společné zábavě v týdnu. 2) Seznámení dětí s poselstvím Bible, křesťanskými principy chování, 
bohoslužbou a církevním společenstvím v sobotu ve sboru CASD v Sokolově. 3) Pomoc dětem v nouzi při 
cestování do školy a do sboru. 3) Víkendové společné pobyty členů a přátel Pohlazení především v přírodě 
nebo významných místech naší vlasti čtyřikrát do roka. 4) Letní tábory o prázdninách 1-2 týdny, víkendové 
pobyty. 5) Rozvíjení dispozic a nadání dětí (aktivně při schůzkách, nebo pomoc se zajištěním zájmového 
kroužku či LŠU s finanční podporou). 6) Pokračování ve vztazích s dospívající a dospělou mládeží z dětských 
domovů – společné akce a návštěvy rodin. 7) Společné pobyty pro další sociálně slabé děti ve sborovém 
společenství. 8) Spolupráce Pohlazení se sociálními odbory městských úřadů na řešení komplexní péče o 
sociálně vyloučené děti a celé rodiny. 9) Vtahování do činnosti Pohlazení celé rodiny, setkávání se s rodiči dětí 
z azylového domu a rodin. 10) Duchovní víkendové akce pro mládež z ze sociálně znevýhodněného prostředí.

1904 - Duchovní podpora seniorů, nemocných a lidí s nízkými příjmy v Karlovar-
ském kraji

Sociální projekt sokolovského sboru církve adventistů Tabita funguje od 1. 3. 2015. V současné době se ho 
účastní celkem 19 potřebných lidí z Karlovarského kraje. Pomáháme dvěma cílovým skupinám, a to zaprvé 
seniorům, zdravotně handicapovaným, aktuálně nemocným osamoceným lidem a zadruhé lidem s nízkými 
příjmy (nezaměstnaným, na mateřské dovolené, s minimální mzdou apod.). V obou skupinách jsou lidé ze 
společenství sborů adventistů v Karlovarském kraji. Lidé z druhé skupiny pomáhají za finanční odměnu lidem 
z první skupiny. Záměr projektu byl zpočátku pouze sociální. V průběhu jeho vývoje se však rozrostl o rozměr 
misijní. Senioři bývají často velkým duchovním obohacením pro své pečovatele a také v některých případech 
naopak. Pečovatelé prakticky pomáhají starším a nemocným, zlepšují si tak chudý rodinný rozpočet, ale 
společně se modlí, studují Bibli a posilují navzájem ve víře..

1906 - Ze tmy ke světlu - Vězeňská duchovenská péče (VDP)
Naším záměrem je: 1) šíření duchovní literatury do věznic pro odsouzené, rodiny odsouzených, obviněné a 
zaměstnance věznic. V celé ČR je dohromady 35 věznic a více jak 20 000 odsouzených v různých typech 
věznic. V každé věznici jsou knihovny, kam je možné přispět nejen Biblemi, ale další duchovní literaturou - 
jitřenkami, zkušenostmi a příběhy lidí, kteří uvěřili v Pána Boha, teologickými knihami, duchovní poezií, letáčky, 
diáři s biblickými verši apod. Výborný je například misijní časopis Za obzorem. 2) podpora křesťanských akcí ve 
věznicích. Je možné uskutečňovat křesťanské koncerty, besedy s lidmi, kterým Pán Bůh změnil život apod. Ve 
věznici Valdice se dokonce od září roku 2016 jednou měsíčně uskutečňují pravidelné sobotní bohoslužby. 
Během jedné soboty se konají dvě bohoslužby za sebou pro rozdílné skupiny odsouzených. Takto se střídají 
čtyři skupiny. Od září 2017 zde také fuguje filmový klub, kde ve spolupráci s kaplany a školským vzdělávacím 
střediskem věznice je jednou za měsíc promítnut buď přímo křesťanský film, nebo film s vhodnou duchovní a 
hodnotovou tematikou. Bezprostředně po filmu následuje společná diskuse přítomných pod vedením 
kaplana či nějakého hosta.

1907 - Rekondiční pobyty NEWSTART 2019
Týdenní rekondiční a výukové pobyty NEWSTART – křesťanská služba na bázi adventistického know-how v 
oblasti komplexního zdraví, jež je jednou z nejlepších příležitostí, jak přinášet evangelium efektivně a prakticky 
našim spoluobčanům. Hosté prožijí krásný týden bez stresu, naplněný množstvím informací, aktivit a příleži-
tostí ke sdílení a navázání přátelských vztahů. Seznámí se s osmi jednoduchými principy programu NEWSTART 
a mají příležitost setkat se s Pánem Ježíšem (služba, duchovní zamyšlení, atmosféra). 

1908 - Společenské centrum Melantrichova 2019
V prostorách Společenského centra Prameny zdraví v samém srdci Prahy se v průběhu každého týdne scházejí 
celkem desítky až stovky návštěvníků na nejrůznějších programech, seminářích a přednáškách. V sobotu se 
zde pak konají pravidelné bohoslužby, jejichž program je přizpůsoben hledajícím - tedy těm, kteří se s Pánem 
Ježíšem teprve seznamují. Veškeré aktivity probíhají v krásných zrekonstruovaných prostorách pronajatých od 
Magistrátu hl. města Prahy. Smyslem je posloužit všem příchozím - v těch potřebách, které mají, tedy v oblasti 
tělesného, duševního, sociálního i duchovního zdraví, a oslovit je a nasměrovat na Hospodina, jako zdroj 
úplného uzdravení.

1909 - Časopis PRAMENY ZDRAVÍ 2019
Časopis Prameny zdraví – přinášení adventistického zdravotního poselství na bázi vědecky podložených 
informací o úplném zdraví – tělesném, duševním, duchovním a sociálním – v zemi, jejíž obyvatelé se řadí na 
čelná místa světových žebříčků řady civilizačních chorob a jež patří k nejateističtějším na světě. Jedná se o 

aktivitu prvního kontaktu, která je nedílnou součástí balíčku zdravotně-misijních služeb poskytovaných v rámci 
Oddělení zdraví ČSU. Tyto aktivity byly oceněny dr. Allanem Handysidesem, bývalým předsedou Oddělení 
zdraví při GK, jako nejlepší adventistický program zdravotně-misijní služby s následnou prací na celém světě. 
Časopis slouží členům církve, mohou jej předávat svým přátelům, pracují s ním kolportéři. Primární cílovou 
skupinou je ovšem veřejnost – ti, kteří se zajímaví o výživu, prevenci nemocí a zdravý životní styl. Základní ideou 
je oslovit čtenáře, odpovědět na jejich otázky, rozšířit jejich obzory, získat si jejich důvěru a nasměrovat je na 
další zdravotně-misijní aktivity, z nichž mnohé umožňují již i osobní kontakt.

1910 - Po ulici 19
Predstavenie evanjelia deťom a ich rodičom im zrozumiteľnou formou a systematická práca pre rozvíjanie ich 
vzťahu s Bohom + poznávanie Božieho slova cez skupinové aktivity a pobyty v prírode (systematické stretávanie 
v týždni, víkendové pobyty, tábory a iné aktivity). Súčasťou našej práce sú i detské a mládežnícke bohoslužby a 
účasť na kresťanských stretnutiach, festivaloch a všade tam, kde môžu poznávať Boha. 1) Túžime v uliciach 
Prešova a okolí založiť bunkové, komunitné spoločenstvá pre deti, ich rodičov a ich okolie v podmienkach, v 
ktorých sa nachádzajú a ktoré by oslovovaly ďalšie rodiny a blízkych. 2) Prostredníctvom dobrovoľníctva 
pomôcť mladým ľuďom nájsť dôležité životné hodnoty, radosť, zmysel života a objaviť dary pre službu od 
Boha. 3) Rozširovať evanjelium i do ďalších miest a dedín a v našom regióne aj skrze skupinky a prácu Klubu 
Pathfinder (Vrátane Rómskych konunít) 4) Vychovávať, vzdelávať a viesť novú generáciu učeníkov.

1911 - Aby bolo Doma Dobre (neustále)...
Cieľom tohto projektu je pomôcť ľuďom zvládnuť základné hodnoty existencie človeka - rodinu, manželstvo a 
výchovu deti. Veríme, že ak sa to podarí, ľudia pochopia, aká je dôležitá rodina, aké posolstvo v sebe skrýva. 
Veríme že zdravé rodiny vytvoria zdravú spoločnosť, v ktorej sa nám bude dobre žiť. Našim cieľom je, aby ľudia 
našli zmysel v samotnej rodine, v manželstve tak ako ho tam vložil Boh pri stvorení. Tak, aby pochopili že v 
rodine sa utvára charakter, formuje osobnosť človeka a vytvára sa sociálna klíma, v ktorej sa človek učí samot-
ným životným skúsenostiam. Aby ľudia vo svojich domovoch našli pokoj, lásku, pochopenie a trpezlivosť tak, 
ako je to zakotvené v samotnej podstate skutočného živého Boha, jeho lásky a hodnôt, ako to pôvodne 
zamýšľal. Za pomoci skutočných odborníkov v oblasti psychológie, vzťahového a partnerského poradenstva, 
organizujeme víkendové semináre, jednodňové výlety, jesenné reštarty pre manželov a konferencie o rodine. 
Tiež vytvárame prostredie, v ktorom podporujeme a vedieme ľudí k tomu Božiemu ideálu, monogamnému 
vzťahu muža a ženy tak ako boli stvorení.

1912 - Petrklíč: Cesta ke Kristu
Komunitní centrum Petrklíč zřídili členové Církve adventistů sedmého dne jako prostředek ke službě okolí ve 
formě sociální práce - pečovatelské službě a asistenci. Péči o starší, nemocné či nemohoucí vnímali jako 
zodpovědné poslání a to jak v rámci církve, tak i mimo ní. Díky častému kontaktu členů a nečlenů církve v 
rámci této organizace dochází k přirozené formě evangelizace, která vyústila v několik žádostí o biblické 
hodiny. Zájem projevují jak klienti, tak zaměstnanci, kteří poskytují péči. V roce 2019 plánujeme naše služby 
poskytovat jak na území hl. m. Prahy, tak na území Pardubického kraje s vědomím toho, že důraz na Boží 
přítomnost může přivést pozornost lidí kolem nás správným směrem.

1913 - Ten, který přichází 2019
Distribuce knihy Ten, který přichází. Jedná se o český a slovenský překlad knihy Messiah vydané nakladatel-
stvím Pacific Press Publishing Association. Kniha je současným přepracováním knihy Touha věků od Ellen 
Gould Whiteové. Kniha Ten, který přichází se rozšiřuje zdarma v knižní podobě (paperback), v elektronických 
formátech pro čtečky, a také v namluvené formě ve formátu MP3. Záměrem je seznámit širokou veřejnost s 
osobou a dílem Ježíše Krista s důrazem na jeho brzký druhý příchod.

1914 - Misijní tábory rok 2019
Týdenní misijní aktivity, jejichž cílem je nést evangelium světu všemi možnými způsoby a školit nové misijní 
pracovníky tím, že jim poskytneme vhodné prostředí k navázání vztahu s Bohem i příležitosti k růstu. Zaměřují 
se tedy na vnější i vnitřní misii. Vnější misie probíhá tradiční formou (výstavy zdraví, přednášky, ankety, literatu-
ra, letáčky SViT, ...) i netradiční formou (socha z 2. kapitoly Daniele, chodící Hus, aktivity pro děti, pastorační 
návštěvy, ...) a vnitřní misie formou péče o duchovní růst účastníků (workshopy, zamyšlení, modlitební chvíle, 
osobní čas s Bohem...). Misijní tábory mají široký způsob zaměření - od terénních táborů (kde misie probíhá 
převážně formou anket a zaměřením tábora je získávání nových kontaktů) až po specifické (pro rodiny, cyklisty, 
mezinárodní, praktický, hudební, ...).

1915 - GENERACE 50 PLUS, rok 2019
Čtyři oblasti zaměření v roce 2019: 1) Přiblížení se těm, kdo mají hodně zkušeností, ale nikdo je „nepotřebuje“. 
2) Pomoc těm, kdo jsou již závislí na nějaké formě pomoci. 3) Vnímání těch, kdo i v „produktivním“ věku 50 let 
prožívají odmítnutí společností. 4) Osamělí, kteří ztrácí partnery, žijí sami a potřebují společenství. Pro naplnění 
těchto oblastí se 3x ročně konají společenské týdenní akce (obdoba biblického týdne). Projekt pokrývá účastní-
ky z Čech, Moravy, Slovenska i ciziny. Tři společenské akce se konají každá v jiném sdružení: 1) Slovensko – Lázně 
Podhájská, 60 účastníků. 2) Morava Luhačovice 130 účastníků. 3) Česko - Praha – Mezinárodní den seniorů, 300 
účastníků. Ačkoliv navštěvujeme lázeňská místa, jedná se nejen o tělesné potřeby, ale máme zde duchovní 
programy. Na každém setkání je přítomno nejméně 10 % přátel.



PODPOROVANÉ PROJEKTY

1901 - Youth for Jesus a Dotkni sa neba 
(2019 Lučenec a Rimavská Sobota)

Youth for Jesus 2019 (YFJ) Lučenec a Rimavská Sobota (Mladí pre Ježiša) je súčasťou niekoľko mesačného 
evanjelizačného programu DOTKNI SA NEBA. Tento program je organizačne zastrešený jednotlivými zbormi 
(členovia zborov, kazatelia, biblickí pracovníci, dobrovoľníci) a mladými ľuďmi, korí prídu počas letných 
prázdnin na dané miesta a budú sa zapájať do pripravovanej verejnej evanjelizácie DOTKNI SA NEBA. Súčasťou 
programu YFJ je duchovný rozvoj zapojených ľudí, štúdium Biblie, modlitebné skupinky, služba dobrovoľníkov, 
mostové programy, zdravotné aktivity, sociálna pomoc, tréning, prednášky a semináre. Hlavné ciele programu 
DOTKNI SA NEBA a YFJ: Zbory – duchovné oživenie zborov, aktivizácia evanjelizačného potenciálu zborov 
Mladí ľudia - tréning a zapojenie mladých ľudí do evanjelizácie - Youth for Jesus Spoločnosť - oslovenie 
miestnej komunity evanjeliom Ježiša Krista Kresťania - obnova duchovnosti jednotlivcov a celých zborov.

1902 - INRIroad 2019
Jsme křesťanská studentská organizace, kterou založila CASD. Naším posláním je nabízet věřícím i nevěřícím 
studentům kolektiv mladých lidí, kterým záleží na vztazích, hledání dobra a lidech kolem nás. Naším hlavním 
cílem je, aby se mladí lidé, především studenti, mohli navzájem podporovat v duchovním životě, společně se 
sdílet a setkávat s Bohem. Do projektu INRIroad a práce s vysokoškoláky je zapojeno pět studentských kazate-
lů, kteří spolupracují s dobrovolníky z daných měst. Bez dobrovolníků by INRIroad fungovat nemohlo. Díky 

SOBOTA 8. prosince 2018

DOPOLEDNÍ BOHOSLUŽBA (konferenční sál)

08:45 - 08:50  Společné písně
09:00 - 09:15  Zahájení, sobotní škola
09:15 - 11:55 Zkušenosti Radim Passer "Jesus for Europe"
  Poselství ASI EU
  Poselství předsedů CASD
  Poselství předsedy ASI - CS
  Sbírka na misijní projekty v roce 2019
  Kázání božího slova - Shawn Boonstra - "Na prahu věčnosti II."
  Program pro děti (salónek Kosmas a Dalimil)
12:00 - 14:00  Oběd - růžová stravenka (restaurace)
12:00   * otevření výstavních stánků (předsálí)

ODPOLEDNÍ BOHOSLUŽBA (konferenční sál)

14:00 - 16:30 Vyhlášení výsledku sbírky pro rok 2019
  Představení schválených projektů na rok 2019
  Prezentace projektu Youth for Jesus
  Přestavení misie v Pobřeží Slonoviny
  Večerní zamyšlení - Shawn Boonstra "Na prahu věčnosti III"
16:45 - 17:40  Večeře - modrá stravenka (restaurace)
17:45 - 19:00  Valná hromada pro členy ASI-CS

-PRO ROK 2019

dlouholeté podpoře ASI můžeme dobře fungovat a rozjíždět nové, přínosné projekty pro vysokoškolské 
studenty. V současné době fungujeme v sedmi univerzitních městech (Bratislava, Brno, Hradec Králové, Pardu-
bice, Praha, Olomouc, Ostrava). V roce 2019 budeme během 4 víkendů studovat vybrané biblické knihy. Kromě 
přednášek nás čeká panelová diskuze s řečníkem a workshopy. INRIroad každé léto pořádá studijní týden, buď 
na nějaké určité téma, které je mezi mladými lidmi aktuální, nebo na nějakou biblickou knihu. Tentokrát spolu 
s námi bude knihy Ezdráš a Nehemiáš studovat br. Jiří Moskala.

1903 - Vedení citově a sociálně strádajících dětí a jejich rodičů ke Kristu
Činnost Pohlazení je zaměřena na děti z azylových domů a sociálně slabých rodin za účelem motivace k 
vytváření pozitivních mezilidských vztahů založených na principech slušnosti, mravnosti, vzájemné pomoci a 
spolupráce, ale především křesťanských duchovních hodnot. 1) Posilování vztahů, učení a rozvíjení praktických 
dovedností a ke společné zábavě v týdnu. 2) Seznámení dětí s poselstvím Bible, křesťanskými principy chování, 
bohoslužbou a církevním společenstvím v sobotu ve sboru CASD v Sokolově. 3) Pomoc dětem v nouzi při 
cestování do školy a do sboru. 3) Víkendové společné pobyty členů a přátel Pohlazení především v přírodě 
nebo významných místech naší vlasti čtyřikrát do roka. 4) Letní tábory o prázdninách 1-2 týdny, víkendové 
pobyty. 5) Rozvíjení dispozic a nadání dětí (aktivně při schůzkách, nebo pomoc se zajištěním zájmového 
kroužku či LŠU s finanční podporou). 6) Pokračování ve vztazích s dospívající a dospělou mládeží z dětských 
domovů – společné akce a návštěvy rodin. 7) Společné pobyty pro další sociálně slabé děti ve sborovém 
společenství. 8) Spolupráce Pohlazení se sociálními odbory městských úřadů na řešení komplexní péče o 
sociálně vyloučené děti a celé rodiny. 9) Vtahování do činnosti Pohlazení celé rodiny, setkávání se s rodiči dětí 
z azylového domu a rodin. 10) Duchovní víkendové akce pro mládež z ze sociálně znevýhodněného prostředí.

1904 - Duchovní podpora seniorů, nemocných a lidí s nízkými příjmy v Karlovar-
ském kraji

Sociální projekt sokolovského sboru církve adventistů Tabita funguje od 1. 3. 2015. V současné době se ho 
účastní celkem 19 potřebných lidí z Karlovarského kraje. Pomáháme dvěma cílovým skupinám, a to zaprvé 
seniorům, zdravotně handicapovaným, aktuálně nemocným osamoceným lidem a zadruhé lidem s nízkými 
příjmy (nezaměstnaným, na mateřské dovolené, s minimální mzdou apod.). V obou skupinách jsou lidé ze 
společenství sborů adventistů v Karlovarském kraji. Lidé z druhé skupiny pomáhají za finanční odměnu lidem 
z první skupiny. Záměr projektu byl zpočátku pouze sociální. V průběhu jeho vývoje se však rozrostl o rozměr 
misijní. Senioři bývají často velkým duchovním obohacením pro své pečovatele a také v některých případech 
naopak. Pečovatelé prakticky pomáhají starším a nemocným, zlepšují si tak chudý rodinný rozpočet, ale 
společně se modlí, studují Bibli a posilují navzájem ve víře..

1906 - Ze tmy ke světlu - Vězeňská duchovenská péče (VDP)
Naším záměrem je: 1) šíření duchovní literatury do věznic pro odsouzené, rodiny odsouzených, obviněné a 
zaměstnance věznic. V celé ČR je dohromady 35 věznic a více jak 20 000 odsouzených v různých typech 
věznic. V každé věznici jsou knihovny, kam je možné přispět nejen Biblemi, ale další duchovní literaturou - 
jitřenkami, zkušenostmi a příběhy lidí, kteří uvěřili v Pána Boha, teologickými knihami, duchovní poezií, letáčky, 
diáři s biblickými verši apod. Výborný je například misijní časopis Za obzorem. 2) podpora křesťanských akcí ve 
věznicích. Je možné uskutečňovat křesťanské koncerty, besedy s lidmi, kterým Pán Bůh změnil život apod. Ve 
věznici Valdice se dokonce od září roku 2016 jednou měsíčně uskutečňují pravidelné sobotní bohoslužby. 
Během jedné soboty se konají dvě bohoslužby za sebou pro rozdílné skupiny odsouzených. Takto se střídají 
čtyři skupiny. Od září 2017 zde také fuguje filmový klub, kde ve spolupráci s kaplany a školským vzdělávacím 
střediskem věznice je jednou za měsíc promítnut buď přímo křesťanský film, nebo film s vhodnou duchovní a 
hodnotovou tematikou. Bezprostředně po filmu následuje společná diskuse přítomných pod vedením 
kaplana či nějakého hosta.

1907 - Rekondiční pobyty NEWSTART 2019
Týdenní rekondiční a výukové pobyty NEWSTART – křesťanská služba na bázi adventistického know-how v 
oblasti komplexního zdraví, jež je jednou z nejlepších příležitostí, jak přinášet evangelium efektivně a prakticky 
našim spoluobčanům. Hosté prožijí krásný týden bez stresu, naplněný množstvím informací, aktivit a příleži-
tostí ke sdílení a navázání přátelských vztahů. Seznámí se s osmi jednoduchými principy programu NEWSTART 
a mají příležitost setkat se s Pánem Ježíšem (služba, duchovní zamyšlení, atmosféra). 

1908 - Společenské centrum Melantrichova 2019
V prostorách Společenského centra Prameny zdraví v samém srdci Prahy se v průběhu každého týdne scházejí 
celkem desítky až stovky návštěvníků na nejrůznějších programech, seminářích a přednáškách. V sobotu se 
zde pak konají pravidelné bohoslužby, jejichž program je přizpůsoben hledajícím - tedy těm, kteří se s Pánem 
Ježíšem teprve seznamují. Veškeré aktivity probíhají v krásných zrekonstruovaných prostorách pronajatých od 
Magistrátu hl. města Prahy. Smyslem je posloužit všem příchozím - v těch potřebách, které mají, tedy v oblasti 
tělesného, duševního, sociálního i duchovního zdraví, a oslovit je a nasměrovat na Hospodina, jako zdroj 
úplného uzdravení.

1909 - Časopis PRAMENY ZDRAVÍ 2019
Časopis Prameny zdraví – přinášení adventistického zdravotního poselství na bázi vědecky podložených 
informací o úplném zdraví – tělesném, duševním, duchovním a sociálním – v zemi, jejíž obyvatelé se řadí na 
čelná místa světových žebříčků řady civilizačních chorob a jež patří k nejateističtějším na světě. Jedná se o 

aktivitu prvního kontaktu, která je nedílnou součástí balíčku zdravotně-misijních služeb poskytovaných v rámci 
Oddělení zdraví ČSU. Tyto aktivity byly oceněny dr. Allanem Handysidesem, bývalým předsedou Oddělení 
zdraví při GK, jako nejlepší adventistický program zdravotně-misijní služby s následnou prací na celém světě. 
Časopis slouží členům církve, mohou jej předávat svým přátelům, pracují s ním kolportéři. Primární cílovou 
skupinou je ovšem veřejnost – ti, kteří se zajímaví o výživu, prevenci nemocí a zdravý životní styl. Základní ideou 
je oslovit čtenáře, odpovědět na jejich otázky, rozšířit jejich obzory, získat si jejich důvěru a nasměrovat je na 
další zdravotně-misijní aktivity, z nichž mnohé umožňují již i osobní kontakt.

1910 - Po ulici 19
Predstavenie evanjelia deťom a ich rodičom im zrozumiteľnou formou a systematická práca pre rozvíjanie ich 
vzťahu s Bohom + poznávanie Božieho slova cez skupinové aktivity a pobyty v prírode (systematické stretávanie 
v týždni, víkendové pobyty, tábory a iné aktivity). Súčasťou našej práce sú i detské a mládežnícke bohoslužby a 
účasť na kresťanských stretnutiach, festivaloch a všade tam, kde môžu poznávať Boha. 1) Túžime v uliciach 
Prešova a okolí založiť bunkové, komunitné spoločenstvá pre deti, ich rodičov a ich okolie v podmienkach, v 
ktorých sa nachádzajú a ktoré by oslovovaly ďalšie rodiny a blízkych. 2) Prostredníctvom dobrovoľníctva 
pomôcť mladým ľuďom nájsť dôležité životné hodnoty, radosť, zmysel života a objaviť dary pre službu od 
Boha. 3) Rozširovať evanjelium i do ďalších miest a dedín a v našom regióne aj skrze skupinky a prácu Klubu 
Pathfinder (Vrátane Rómskych konunít) 4) Vychovávať, vzdelávať a viesť novú generáciu učeníkov.

1911 - Aby bolo Doma Dobre (neustále)...
Cieľom tohto projektu je pomôcť ľuďom zvládnuť základné hodnoty existencie človeka - rodinu, manželstvo a 
výchovu deti. Veríme, že ak sa to podarí, ľudia pochopia, aká je dôležitá rodina, aké posolstvo v sebe skrýva. 
Veríme že zdravé rodiny vytvoria zdravú spoločnosť, v ktorej sa nám bude dobre žiť. Našim cieľom je, aby ľudia 
našli zmysel v samotnej rodine, v manželstve tak ako ho tam vložil Boh pri stvorení. Tak, aby pochopili že v 
rodine sa utvára charakter, formuje osobnosť človeka a vytvára sa sociálna klíma, v ktorej sa človek učí samot-
ným životným skúsenostiam. Aby ľudia vo svojich domovoch našli pokoj, lásku, pochopenie a trpezlivosť tak, 
ako je to zakotvené v samotnej podstate skutočného živého Boha, jeho lásky a hodnôt, ako to pôvodne 
zamýšľal. Za pomoci skutočných odborníkov v oblasti psychológie, vzťahového a partnerského poradenstva, 
organizujeme víkendové semináre, jednodňové výlety, jesenné reštarty pre manželov a konferencie o rodine. 
Tiež vytvárame prostredie, v ktorom podporujeme a vedieme ľudí k tomu Božiemu ideálu, monogamnému 
vzťahu muža a ženy tak ako boli stvorení.

1912 - Petrklíč: Cesta ke Kristu
Komunitní centrum Petrklíč zřídili členové Církve adventistů sedmého dne jako prostředek ke službě okolí ve 
formě sociální práce - pečovatelské službě a asistenci. Péči o starší, nemocné či nemohoucí vnímali jako 
zodpovědné poslání a to jak v rámci církve, tak i mimo ní. Díky častému kontaktu členů a nečlenů církve v 
rámci této organizace dochází k přirozené formě evangelizace, která vyústila v několik žádostí o biblické 
hodiny. Zájem projevují jak klienti, tak zaměstnanci, kteří poskytují péči. V roce 2019 plánujeme naše služby 
poskytovat jak na území hl. m. Prahy, tak na území Pardubického kraje s vědomím toho, že důraz na Boží 
přítomnost může přivést pozornost lidí kolem nás správným směrem.

1913 - Ten, který přichází 2019
Distribuce knihy Ten, který přichází. Jedná se o český a slovenský překlad knihy Messiah vydané nakladatel-
stvím Pacific Press Publishing Association. Kniha je současným přepracováním knihy Touha věků od Ellen 
Gould Whiteové. Kniha Ten, který přichází se rozšiřuje zdarma v knižní podobě (paperback), v elektronických 
formátech pro čtečky, a také v namluvené formě ve formátu MP3. Záměrem je seznámit širokou veřejnost s 
osobou a dílem Ježíše Krista s důrazem na jeho brzký druhý příchod.

1914 - Misijní tábory rok 2019
Týdenní misijní aktivity, jejichž cílem je nést evangelium světu všemi možnými způsoby a školit nové misijní 
pracovníky tím, že jim poskytneme vhodné prostředí k navázání vztahu s Bohem i příležitosti k růstu. Zaměřují 
se tedy na vnější i vnitřní misii. Vnější misie probíhá tradiční formou (výstavy zdraví, přednášky, ankety, literatu-
ra, letáčky SViT, ...) i netradiční formou (socha z 2. kapitoly Daniele, chodící Hus, aktivity pro děti, pastorační 
návštěvy, ...) a vnitřní misie formou péče o duchovní růst účastníků (workshopy, zamyšlení, modlitební chvíle, 
osobní čas s Bohem...). Misijní tábory mají široký způsob zaměření - od terénních táborů (kde misie probíhá 
převážně formou anket a zaměřením tábora je získávání nových kontaktů) až po specifické (pro rodiny, cyklisty, 
mezinárodní, praktický, hudební, ...).

1915 - GENERACE 50 PLUS, rok 2019
Čtyři oblasti zaměření v roce 2019: 1) Přiblížení se těm, kdo mají hodně zkušeností, ale nikdo je „nepotřebuje“. 
2) Pomoc těm, kdo jsou již závislí na nějaké formě pomoci. 3) Vnímání těch, kdo i v „produktivním“ věku 50 let 
prožívají odmítnutí společností. 4) Osamělí, kteří ztrácí partnery, žijí sami a potřebují společenství. Pro naplnění 
těchto oblastí se 3x ročně konají společenské týdenní akce (obdoba biblického týdne). Projekt pokrývá účastní-
ky z Čech, Moravy, Slovenska i ciziny. Tři společenské akce se konají každá v jiném sdružení: 1) Slovensko – Lázně 
Podhájská, 60 účastníků. 2) Morava Luhačovice 130 účastníků. 3) Česko - Praha – Mezinárodní den seniorů, 300 
účastníků. Ačkoliv navštěvujeme lázeňská místa, jedná se nejen o tělesné potřeby, ale máme zde duchovní 
programy. Na každém setkání je přítomno nejméně 10 % přátel.


