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Milý bratia a sestry,
v dňoch od 28. júla do 4. au-

gusta usporiadala naša cirkev 
už 4. ročník veľmi požehna-
ného stretnutia bratov, sestier 
a priateľov s názvom Týždeň 
duchovnej obnovy (TDO). Náš 
zbor bol na tomto ročníku za-
stúpený väčším počtom účast-
níkov. Všetci prítomní mohli 
počas tohto týždňa prežívať svoj 
vzťah s Bohom aj ľuďmi v ra-
dostnej a priateľskej atmosfére. 
Veľa času sa venovalo chválam 
nášho Pána prostredníctvom 
piesní a úžasných hudobníkov. 
Bratia a sestry si mohli vybrať 
z mnohých prednášok a akti-
vít našich kazateľov, ale aj ne-
kazateľov. Témy boli nanajvýš 
aktuálne a hojne navštevované. 
K dispozícii boli športoviská 
a bazény, ale aj výlety do okolia 
krásnej prírody. V neposlednom 
rade sa účastníci mohli tešiť na 
stretnutie rodín. Rodiny sa skla-
dali z rôzne zostavených účast-
níkov tábora. Jednu rodinu tvo-
rilo približne 12 ľudí a stretávali 
sa dopoludnia aj večer. Program 
v rodinách bol pestrý. Spočíval 
vo vzájomnom zdieľaní, hlbšom 
poznávaní sa navzájom, ale aj 
na osobnom prežívaní vzťa-
hu s Bohom. Rozžiarené tváre 

ľudí, ktorí sa tu stretli, potvr-
dzovali, že „program rodín“ 
bol zaujímavý a obohacujúci.  
Tak, ako každý rok, aj na tom-
to TDO boli prítomní priatelia 
našich členov. Okrem dovolen-
ky a oddychu sa tiež zúčastni-
li na oslavách Pána prostred-
níctvom piesní, na kázaniach, 
ale predovšetkým vo vytvo-
rených táborových rodinách. 
Zdieľali sa so zážitkami, s rados-
ťami aj starosťami svojho života. 
Vyjadrovali tiež svoj postoj k du-
chovným hodnotám, o ktorých 
sme hovorili. V našej rodine sme 
mali priateľa, ktorý si prešiel 
pohnutým životom. Na každom 
stretnutí sa viac a viac otváral 
Božiemu vplyvu. Jedného dňa 
som vnímal, že je čas osobne sa 
s ním porozprávať. On to vní-
mal rovnako. Rozprávali sme sa 
asi hodinu o všetkom, čo prežil, 
ale aj o význame a zmysle života 
s Ježišom Kristom, o Jeho krás-
nych hodnotách, ktoré môžeme 
žiť už teraz a ktoré dávajú životu 
hlboký zmysel. Boží Duch moc-
ne pôsobil na jeho srdce a na zá-
ver sme sa obaja modlili. V mod-
litbe odovzdal svoj život Ježišovi 
Kristovi. Veľkú radosť z toho, 
že prijal Boha do svojho života, 

mali okrem neho aj jeho rodinní 
príslušníci, ktorí ho na stretnu-
tie priviedli. A veľká radosť bola 
aj v nebesiach. 

Podobné stretnutie cirkev or-
ganizuje každý rok. Aj touto ces-
tou vás pozývam, aby ste využili 
možnosť zúčastniť sa na podu-
jatí, kde máte možnosť naozaj 
zažiť týždeň osobnej duchovnej 
obnovy.

Podobnú radosť sme prežili aj 
v našom zbore. Dve naše mladé 
dievčatá sa rozhodli odovzdať 
svoje životy Pánovi Ježišovi. Je 
úžasné vidieť, keď mladá generá-
cia preberá štafetu viery od svo-
jich rodičov. Pod vedením brata 
kazateľa Daniela Komoru boli 
Rebeka a Elizabeth Majdišové 
pripravované na krst a v piatok 
23. 8. 2019 boli pokrstené na 
znak svojej viery a lásky k Páno-
vi Ježišovi. Na druhý deň pri so-
botnej pobožnosti boli prijaté do 
Cirkvi adventistov s. d. a do mar-
tinského zborového spoločen-
stva. Milá Rebeka a Elizabeth, 
prajeme vám veľa požehnaných 
chvíľ prežitých pri nohách Pána 
Ježiša Krista. Nech vaša láska 
a dôvera v Spasiteľa Ježiša Krista 
je ako svetlo na ceste pre vašich 
spolužiakov a vašich rovesníkov 
v zbore. Pán nech vás chráni 
a vedie svojím Svätým Duchom.



Po dvoch radostných udalos-
tiach sme zažili aj smutné chvíle. 
Na dočasný odpočinok sme od-
prevadili našu drahú sestru Má-
riu Muntágovú a vzácneho brata 
Petra Matisa. Je to smutné, keď 
sa musíme lúčiť s tými, s ktorý-
mi sme prežili takmer celý svoj 
život. Láska chce byť prirodzene 
s tým, koho miluje. Ale vďaka 
nášmu drahému a milujúcemu 
Spasiteľovi a jeho obeti sme sa 
mohli rozlúčiť s nádejou na opä-
tovné stretnutie. Náš smútok bol 
zmiešaný s blahoslavenou ná-
dejou opätovného stretnutia sa 
s našimi milými a s naším Spasi-
teľom a Pánom Ježišom Kristom. 
Zarmúteným rodinám chceme 
ešte raz vyjadriť našu účasť, ale 
zároveň budeme s vami prežívať 
aj nádej blížiaceho sa dňa, keď sa 
opäť stretneme.

Odovzdať svoj život J. Kristo-
vi je to najlepšie rozhodnutie, 
ktoré rieši nielen život na tom-
to svete, ale prekonáva aj po-
sledného nepriateľa človeka, 
smrť. Toto rozhodnutie urobi-
li aj dve naše vzácne priateľky 
Ivetka Štafuriková a Beatka 
Dyballa. Rozhodli sa patriť Je-
žišovi Kristovi a svoje rozhod-
nutie potvrdia v piatok 4. ok-
tóbra 2019 o 18:00 hodine vo 
zbore CASD v Martine svätým 
krstom. Na túto slávnosť vás, 
bratia a sestry, srdečne pozý-
vame. Nech môžeme byť pri 
zrode našich nových detí a pre-
žijeme s nimi ich veľké rozhod-
nutie a radosť. 

O dva dni neskôr, v nedeľu 
6. októbra 2019 o 14:00 hodine, 
navštívi náš zbor hosť z ďalekej 
Bolívie. Je to kazateľ, misionár 

a evanjelista. V súčasnosti za-
stáva úrad predsedu Bolívijskej 
únie CASD. Je to brat Hiram 
Kalbermatter. Patrí do rodiny 
priekopníkov adventného hnu-
tia v Južnej Amerike. Verím, že 
sa môžeme tešiť na skúsenosti 
z exotickej Bolívie, ale aj na od-
kaz z Božieho slova. Slovensko 
má už tradičné väzby na Bolíviu. 
Od roku 2007 sa bratia a sestry 
zo Slovenska zúčastňujú na fi-
nančnej, ale najmä praktickej 
pomoci pri výstavbe zborov 
v najchudobnejších častiach Bo-
lívie. Verím, že stretnutie s bra-
tom Hiramom bude povzbude-
ním pre nás samých, ale aj pre 
priateľov, ktorých pozvete. 

Nech Pán žehná svoj ľud i vás, 
bratia a sestry, svojím pokojom 
a radosťou.

Milan Uhrin

Peter Matis – Slovo na rozlúčku
Drahé smútiace zhromažde-

nie, 
Peter Matis bol vzácnym člo-

vekom a umelcom. Oboje sa 
v jeho osobnosti stretlo a zrást-
lo do pevného a životodarného 
celku. Jedno i druhé spoluvytvá-
ralo Petrov život a tvorbu. A pri-
nieslo so sebou aj dobrú úrodu. 
Ovocie tejto úrody je sladké... 
a Bohu milé. 

Dovoľte prosím niekoľko 
úprimných slov o Petrovi Mati-
sovi človekovi a umelcovi tak, 
ako ho vnímala výtvarná obec, 
ja osobne a všetci, ktorí sme ho 
radi stretávali pracovne i súk-
romne. 

Umelecké cítenie Petra Mati-
sa sa začalo prebúdzať už v ro-
dinnom prostredí. Mama, Gitka 
Matisová, pôsobila dlhé roky 
v martinskom divadle ako kos-
týmová výtvarníčka a neskôr 
textilná výtvarníčka v slobod-
nom povolaní. Iste ho inšpirova-
la textilná tvorba mamy, lebo aj 
on sám po svojich profesionál-
nych začiatkoch upriamil svoj 
tvorivý register na umenie tex-
tilu. Stalo sa tak po absolutóriu 
vysokej školy v Bratislave a prí-
chode späť do Martina, kde žil 
a tvoril až do konca svojich dní. 
V domovskej galérii sa pravi-
delne zúčastňoval mnohých au-

torských i skupinových výstav 
- nielen v Martine, ale i v zahra-
ničí. K jeho životnému jubileu 
v r. 2003 mu Turčianska galéria 
usporiadala autorskú výstavu 
s príznačným názvom Koniec 
zimy/uvidíme. Neskôr pribudla 



i veľkoryso koncipovaná re-
trospektívna výstava v Sloven-
skom národnom múzeu, ale aj 
v ďalších partnerských múzeách 
a galériách doma v Martine i na 
celom Slovensku. Bol účastní-
kom niekoľkých výtvarných do-
mácich i medzinárodných sym-
pózií a taktiež získal vo svojom 
odbore uznania a ocenenia. Vý-
razový register Peter rozširoval 
postupne. Tak, ako sa zoznamo-
val s jednotlivými technikami 
textilného umenia. Venoval sa 
artprotisu, flordekoru a napo-
kon objavil pre seba netkaný 
textilný obraz - ara art. Práve 
technika ara artu mu pomohla 
dospieť k typickému lyricko-re-
flexívnemu rukopisu diela.

Začiatkom 90-tych rokov 20. 
storočia prešiel Petrov život zá-
sadnou hodnotovou zmenou a tá 
postupne prirodzene zasiahla aj 
jeho výtvarný program. Otvo-
rila dimenzie pre nové námety 
a témy vzďaľujúce sa od súčas-
ných experimentálnych polôh 
v umení. Peter sa vybral cestou 
hľadania nového obsahu – a to 
málo popísaným spôsobom. Sú-
stredil svoju tvorivú energiu na 
výtvarne formulovanú výpoveď 
o veciach, ktoré nás presahujú. 
Hľadal odpovede na existenčné 
otázky typu: quo vadis človeče, 
aký je hlbší zmysel Tvojho posla-
nia tu na zemi a čo sa stane po 
Tvojom odchode z nej...! Bez po-
dobných otázok a odpovedí spo-
jených s objavovaním výtvarné-
ho a myšlienkového konceptu, 
by Petrova tvorba stratila na 
pravdivosti, príťažlivosti a sile 
svojej výpovede. 

Peter bol reflexívnym typom 
tvorcu. Hlavne preto, že svojím 
osobnostným ustrojením bol hĺ-
bavým, mysliteľským človekom. 
Svoje diela doplňoval textami, 
do ktorých kódoval svoje mod-
litby, nebeské znamenia a odka-
zy... Najviac priestoru vo svojej 
tvorbe venoval biblii, ktorú dô-
kladne študoval, vnútorne pre-
žíval, stotožňoval sa s jej nadča-
sovým posolstvom a napokon 
zaznamenával ako svoje „Veľké 
príbehy a cesty k Svetlu.“ Temer 
tri desaťročia sa mu obsah a výz-
nam biblie stali žriedlom i nevy-
čerpateľnou studnicou odhaľo-
vania a hľadania myšlienkových 
a ikonografických vyjadrení 

Spomínam na jeden z rozho-
vorov o knihe Kráľa Dávida, kto-
rú Peter vyzdobil množstvom 
ilustrácií. Postava kráľa Dávida 
ho doslova pohltila. Jej stvárne-
niu venoval mnoho času. Mys-
lím, že životný príbeh a hlav-
ne duchovné posolstvo späté 
s osobnosťou Dávida ho na dlhý 
čas ovplyvnili i výtvarne. V kaž-
dej Petrovej p.f. -ke som pozná-
vala rok čo rok jeho dlhú a štíh-
lu siluetu, ktorá siahala až kdesi 
ku hviezdam. Naťahovala sa, 
utekala či kráčala za novými du-
chovnými horizontmi. Neskôr 
i s biblickým textom, aby ich 
adresáti pochopili jasnú Božiu 
reč sprostredkovanú človekom 
i umelcom Petrom Matisom. 
Jedna p.f. na rok 2015 rezonuje 
v mojich spomienkach dodnes. 
Obrázok s plávajúcou loďkou, 
na ktorej stojí postava muža 
pripomínajúca Petra. (Napokon 
ako väčšina diel tematizujúcich 

biblické posolstvá!) Pod obrá-
zok Peter umiestnil tento text: 
„Sám Pán pokoja nech Vám dá 
pokoj vždy a vo všetkom. Pán 
nech je s Vami všetkými.“ (2.Te-
saloničanom 3,16) A v tomto 
biblickom výroku poznávam 
posolstvo, s ktorým sa stotož-
nil i on sám. Práve onen druh 
pokoja mohol za to, že Petrove 
maľby, grafiky či textílie pozý-
vali svojich divákov k potrebné-
mu stíšeniu, meditácii nad ve-
cami pozemskými, ale o to viac 
nadpozemskými...Aby bol Pán 
so všetkými! Robil to kultivova-
ne, múdro a hlavne nenásilne... 

Aby sme pochopili tvorbu Pet-
ra Matisa, musíme ho poznať 
predovšetkým ako človeka, kto-
rý prijal poslanie umelca s vedo-
mím i tak potrebnou pokorou, že 
plní vôľu Najvyššieho. A tú splnil 
bezo zbytku, o tom niet pochýb.

Po odchode Petra zostalo 
zvláštne ticho, ale istým spô-
sobom naplnené, a hlavne po-
kojné ticho. Ticho, v ktorom je 
dostatok miesta i pre smútok 
nad stratou krásneho človeka, 
ale i pre nádej naplnenú prísľu-
bom očakávania... Áno, manže-
lova, otcova, synova či bratova 
blízkosť bude jednoducho chý-
bať. O to viac jeho láskavé srdce 
plné porozumenia, múdre slová 
i rozhodnutia muža viery, ale 
pre nás všetkých zostane Peter 
živým príkladom hodným na-
sledovania ako žiť tak, aby sme 
svoj boj „dobre bojovali, beh do-
konali a vieru zachovali“. 

Tak ako žil Peter. Česť tvojej 
pamiatke, drahý priateľ!

PhDr. Jarmila Kováčová



Sobotná škola
trieda 1 (okno) trieda 2 (stred) deti A deti B

5. 10. Filčáková E. Majdiš D. ml. Grešová M. Majdiš Ľ.

12. 10. Grešová M. Priehradný M. Resutík Ľ. Majdiš Ľ.

19. 10. Vilček R. Matisová D. Grešová M. Vilčeková Z.

26. 10. Bliznak Ľ. Chyla P. Resutík Ľ. Vilčeková Z.

Služby Uvádzanie Ďalšie

5. 10. Majdiš D.st. Grešová M. Vollman P Filčáková E. Fúčela L. Vilček R. Filčáková E.

12. 10. Resutík Ľ. Resutík Ľ. Priehradný M. Uhrin M. Majdiš D.st. Majdiš D. ml. Uhrinová L.

19. 10. Fúčela T. Chyla P. Vollman P Fúčela T. Majdiš D. ml. Vilček R. Grešová M.

26. 10. Majdiš D.st. Uhrin M. Grešová M. Fúčela T. Blizniak Ľ. Fúčela T. Fúčelová S.

Kázanie Iné
Martin

5. 10. Uhrin M. 06.10.2019 o 14:00 Hiram Kalbermatter

12. 10. S. W. O Connor - video

19. 10. Ľ. Muntágová

26. 10. Uhrin M. 26.-27.10.2019 Brno, konferencia žien

Program na mesiac  OKTÓBER 2019

OZNAM ZBOROVÉHO VÝBORU:  

K PROGRAMU:
Milí bratia a sestry, pokial sa v danú sobotu nemôžete ujať svojich služobností, zabezpečte si, prosím, za seba náhradu a/alebo informujte v dostatočnom predstihu vedúceho príslušného oddelenia.

DESIATKY: 
Je možné odovzdávať priamo na zborový účet. Potrebné údaje: číslo 

účtu: SK79 0900 0000 0000 6132 0817 Slovenská sporitelňa, variabilný 

symbol: 10. Informácia pre prijímateľa: meno. Ak máte nejaké otázky, 

obráťte sa na pokladníka zboru.

V piatok 04.10.2019  o 18:00 hodine budú pokrstené  Iveta Štafuriková a Beatka Dyballa
6.10.2019 o 14:00 hod. máme možnosť spoznať a vypočuť si kazateľa,  misionára a evanjelistu Hirama Kalbemattera.

Nasledujúce stretnutie ZV bude 08.10.2019 o 18:00 hod.

zo zasadania 24. 4. 2018zozozozozozozozozo z z z z z zasasasasasasasasasadadadadadadadadadanananananananananiaiaiaiaiaiaiaiaia 2 2 2 2 2 2 2 2 24.4.4.4.4.4.4.4. 4 4 4 4 4 4 4 4. . . . . . . . 20202020202020202020181818181818181818ADRA MARTIN - informuje 

1.  Ponúkame pomoc pri vybavení preukazu ZŤP a ZŤP-S pre dlhodobo chorých
2.  Prebieha zbierka vyhlásená na utečeneckú krízu (na zvládnutie projektov 

týkajúcich sa pomoci)
3.  Prebieha zbierka „Bang Baby“, ktorou náš zbor sponzoruje 3 deti v Ban-

gladéši (možnosť dobrovoľného príspevku pri každotýždňových zbierkach 
samostatne s písomnou informáciou určenia)

Vaše ďalšie postrehy nápady a informácie adresujte vedúcim Adry. Tešíme sa na 
spoluprácu.

Fúčelová Miriam – 0908 503 101, Fúčela Tobiáš – 0905 723 011

2. 10. Alojz Svetlák  


