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Program pobožností na september 2018 
 

 
  8. 9. – kazateľ R. Lacika slúži v Topoľčanoch 
22. 9. – kazateľ R. Lacika je pracovne odcestovaný na výročí zboru Rožňava 
 

   Zborové oznamy 
 

Zmena začiatku piatkových pobožností 
V mesiaci september sa začiatok piatkových pobožností presúva na 18.00 h. 
 

Krst 
Dňa 31.8.2018 o 18.00 h na Tajovského 8, budeme mať slávnosť svätého 
krstu. Všetci ste srdečne pozvaní. 
 

Zborová knižnica 
Zborová knižnica na Tajovského 8 je otvorená: Streda: 16.00 – 18.00 h/ 
Sobota: 16.30 – 17.30 h. 
 

GENERÁCIA 50+   
V dňoch 14. - 16. októbra 2018 máme zámer opäť pobudnúť v Herľanoch. 
Urobte si čas pre spoločenstvo, pohyb a prírodu. Nahláste sa do 8. 
septembra  M. Dragunovej / 0915 932 463 / a M. Korpášovej / 0918 093 301 /. 
 
ADRA večer 
Dňa 15. 8. 2018 o 17.30 h bude na Hlavnej 68 ADRA večer s dobrovoľníčkou Barborou Šiškovou, ktorá 
pracovala na projektoch ADRA Filipíny.  
 
 

Zbory Cirkvi adventistov siedmeho dňa Kontakt 

Košice 1:  Tajovského 8 
Košice 2:  Hlavná 68 
Poproč:  Nová 7 
Čakanovce: Čakanovce 63 
http://kosice.casd.sk 
 

Kancelária v Košiciach:  
Telefón: 055 6220 918 

 

Zodpovedný kazateľ: Oliver Popovič 
Mobil: 0915 656 694 
e-mail: opopovic@casd.sk 
 

Kazateľ: Rastislav Lacika 
Telefón: 055 3813 095, Mobil: 0917 207 073 
e-mail: rastislavlacika@gmail.com 
 

 

  1. 9. 8. 9. 15. 9. 22. 9. 29. 9. 

Piatok 
(Košice 1) 

18:00 
Popovič O. – 

Krst 
Kažová I. Pôda L. Lacika R. Hreňo M. 

Košice 1 
9:00 
15:00 

Popovič O. VP.  
Popovič O. 

Badinský K. 
Badinský K. 

Bielik S. 
Bielik S. 

Butala J. 
Balogová L. 

Hreňo M.  
Hreňo M. 

Košice 2 9:00 Lacika R. Soós B. Popovič O. Kmec B. Popovič O. 

Poproč 9:00 Saraka A. Popovič O. Lacika R. VP. Duchoňová A. Sverlovič P. 

Čakanovce 
9:00 
13:30 

KE 1 VP Ulrichová I. -------------- Popovič O. Lacika R. 

Západy slnka: 
 

31. 08. 19:21 
07. 09. 19:07 
14. 09. 18:52 
21. 09. 18:37 
28. 09.     18:22 

Údaje o západe slnka  
sú prevzaté z 
http://www.sunrisesunset.

com/calendar.asp 

a platia pre geografickú 
polohu mesta Košice. 

Zborový mesačník Cirkvi adventistov s. d. 23. ročník   september 2018   

 
 
 
 
 
 

Zbory : 

Košice I 
Košice II  
Poproč 
Čakanovce 

 
 
  

 
  

 

   
„Ak ťa bude dakto nútiť niesť náklad jednu míľu, 

choď s ním dve.“ (Mat 5, 41) To je rada, ktorú dal 
Pán Ježiš svojim poslucháčom. V čase, keď náš 
Spasiteľ žil ako človek na tejto zemi, mal v Palestíne 
každý rímsky občan právo požiadať ktoréhokoľvek 
izraelského muža, aby mu pomohol niesť jednu míľu 
jeho náklad.  

Viete, čo to znamenalo? Je pravda, že poznáme 
dĺžku jednej míle. Je však rozdiel, udať iba mieru a 
predstaviť si dĺžku jednej míle, alebo ju ujsť. Ak 
ideme voľne a bez bremena, potom to môže byť 
celkom príjemná prechádzka. Akonáhle však musíme 
niesť ťažkú batožinu, potom dĺžku jednej míle značne 
pocítime. Ako nekonečná je taká cesta a aký šťastný 
musel byť ten, kto s takým núteným nákladom 
dorazil k míľniku, kde mohol nepríjemné bremeno 
odložiť. 

A práve sem prichádza Pán Ježiš so svojou 
výzvou: „Ak ťa bude dakto nútiť niesť náklad jednu 
míľu, choď s ním dve.“ Už prvá míľa ťa unavila, 
nohy pália, ramená ťa bolia od nesenia ťažkého 
bremena a zrazu taká zvláštna rada. Nebolo by 
príjemnejšie sa tomu nákladu nejako vyhnúť, vrátiť 
sa a batožinu odovzdať tomu, komu patr? Nech sa s 
tým namáha sám.  

K prvému míľniku siahalo právo, zatiaľ čo ku 
druhému nás sprevádza láska. Ak spoločnosť s 
cestovným bremenom bola až doteraz vynútená, 
ďalšie putovanie je dobrovoľné. Od začiatku cesty až 
k prvému míľniku bolo znateľné nepriateľstvo, teraz 
vládne láska a priateľstvo. Nátlak bol zrušený a na 
jeho miesto nastúpila láska. A to sa ide oveľa ľahšie.  

Nezabudnime však, že s cestou späť bola míľová 
cesta dvojnásobne dlhšia. A kto poslúchol Ježišovu 
radu, musel ujsť dokonca štyri míle. K takémuto 
skutku bola už potrebná značná dávka sebazaprenia a 
lásky, ktorá premáha každé nepriateľstvo.  

Ako aj v iných prípadoch, nedal tu Pán Ježiš len 
akúsi teoretickú poučku, ale naznačil zásadu, ktorú 
sám vo svojom živote prežil. Veď vieme, že „ale sám 
seba zmaril prijmúc podobu sluhu“ (Fil 2, 7). Opustil 
slávu nebies a zamenil ju za pozemské rúcho, v 
ktorom putoval svetom v ponížení, s láskou k Bohu a 
ľuďom.  

Jasle boli prvým a kríž posledným míľnikom v 
Kristovom živote. Bola to ťažká a ďaleká cesta; azda 
najdlhšia a najťažšia, aká kedy bola podniknutá. A 
predsa ani pri poslednom míľniku ťa neopustil, ale 
ide s tebou ďalej. Veď to jasne hovorí: „a hľa, ja s 
vami som po všetky dni, až do skončenia sveta.“ (Mat 
28, 20) Chce s tebou ísť cez všetky nebezpečenstvá, 
ktorými musíš v živote prechádzať. A chce ťa 
doviesť až na koniec cesty. „Neboj sa, ja som s 
tebou.“ To je jeho zasľúbenie. 

Chce s tebou ísť cez všetky nebezpečenstvá, 
ktorými musíš v živote prechádzať. A chce ťa 
doviesť až na koniec cesty. „Neboj sa, ja som s 
tebou.“ To je jeho zasľúbenie.  

Prvý míľnik tvojho života bola kolíska a 
posledným míľnikom je hrob. Nezabudni nikdy, že aj 
na tento míľnik s tebou tvoj Pán chce ísť. Aj keď 
musíš prejsť „údolím tieňa smrti“, si predsa vždy 
pod ochranou Najvyššieho, ktorý zničil smrť a 
nastolil vládu života.  

Šťastný je každý, kto sa nechá od jedného 
míľnika k druhému viesť svojím nebeským 
Sprievodcom. A radostnejší je ten, kto nejde vedľa 
Ježiša s prázdnymi rukami. Ak jeho bremeno vzal 
Ježiš, pomáha niesť ťažobu svojho blížneho.  

Nechceš to na ceste k večnému domovu skúsiť aj 
ty? Odovzdaj ťažobu svojho života Pánovi Ježišovi a 
pomôž niesť bremeno blížnym.  

A nielen jednu míľu!    
                                                                      Podľa ZD  
                                                                                                       

           
                                                                                                              Váš kazateľ Rastislav Lacika 

09 



strana  č. 2 

 

 
 
„Večný život 
spočíva v 
tom, aby 
poznali teba, 
jediného, 
pravého 
Boha i toho, 
ktorého si 
poslal, 
Ježiša 
Krista.„   

 
 
 
 
 

       Ján 17,3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nikto by si nemal myslieť, že sa už nemá čo naučiť. 
Schopnosti ľudského rozumu možno zmerať a diela ľudských 
tvorcov sa dajú prekonať. Boha však rozumom nedostihne ani 
ten najsmelší rozlet našej predstavivosti. Za hranicami ľudského 
poznania sa začína nekonečno. Zahliadli sme len záblesk Božej 
slávy, nekonečného poznania a múdrosti. Dosiaľ sme pracovali 
akoby na povrchu bane, kým žily bohaté na zlato sa nachádzajú 
hlboko pod povrchom. Tieto poklady odmenia úsilie toho, kto 
ich bude hľadať. Ak ich chceme objaviť, musíme sa prekopávať 
stále hlbšie. Človek môže získať bohatstvo Božieho poznania len 
úprimnou vierou. 

Odmena je sľúbená každému, kto skúma Písmo v duchu 
Ježiša Krista. Ak sa človek dá ochotne poučiť ako dieťa a úplne 
sa podriadi Bohu, potom v Božom slove nájde pravdu. Keby 
ľudia poslúchali Božie ustanovenia, pochopili by plán Božej 
vlády. Nebo by im na štúdium otvorilo slávne komnaty milosti. 
Ľudia by boli celkom iní, než sú dnes, pretože skúmanie 
biblických právd by ich zušľachtilo. Tajomstvo vykúpenia a 
vtelenia Ježiša Krista i jeho výkupná obeť by pre nich neboli len 
neurčité pojmy, ako je to teraz. Oveľa lepšie by ich chápali a viac 
by si ich aj vážili. 

Kristus pred ukrižovaním dal vo svojej modlitbe svetu 
naučenie, ktoré by malo vniknúť do mysle a srdca každého 
človeka. Povedal: „Večný život spočíva v tom, aby poznali teba, 
jediného, pravého Boha i toho, ktorého si poslal, Ježiša 
Krista“ Ján 17,3. 

 To je vrchol poznania, ktoré dáva človekovi silu. 
Skúsenosťou získané poznanie Otca a Ježiša Krista, ktorého 
poslal Otec, premieňa človeka na Boží obraz. Toto poznanie mu 
pomôže ovládať sa natoľko, aby vedel všetky svoje túžby a 
náklonnosti podriadiť rozumu. Týmto poznaním sa človek stáva 
skutočným Božím dieťaťom a dedičom nebeského kráľovstva a 
môže byť spojený s nekonečnou múdrosťou a obdivovať poklady 
celého vesmíru. Takéto poznanie možno získať len štúdiom 
Písma svätého a poklad Božieho slova môže nájsť každý, kto je 
ochotný vynaložiť na to všetko potrebné úsilie. 

„Keď si na pomoc zavoláš rozumnosť, keď sa svojím hlasom 
dovolávať budeš rozvahy, ak ju budeš hľadať ako striebro a 
sliediť po nej ako po skrytých pokladoch, vtedy pochopíš bázeň 
pred Hospodinom a nájdeš poznanie Boha“. Príslovia 2,3-5.  

                              
 

                          EGW. KP, str. 83.
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   Správy Adventistickej informačnej služby 
 
V Mexiku sa stretli vedúci malých skupín 
V dňoch 17.-18. augusta sa v meste Puebla v Mexiku zhromaždilo takmer 5000 vedúcich malých adventistických skupín 
z Inter-Oceánskej oblasti, aby oslávili evanjelizačný rast, posilnili svoju službu a obnovili svoje zasvätenie naďalej 
prinášať evanjelium vo svojich komunitách. 
Táto slávnostná udalosť poskytla príležitosť pre 11 združení a misií na tomto území, aby informovali o svojom pokroku, 
zúčastnili sa školenia, nabrali duchovnú inšpiráciu a mali príležitosť zhodnotiť službu malých skupín, ktorá funguje od 
roku 2008, povedal Pastor Moises Reyna, predseda cirkvi Inter-Oceánskej únie cirkvi v Mexiku. 
V tejto únii je 9 800 malých skupín, ktoré v posledných desiatich rokoch prispeli k silnejšiemu rastu cirkvi, čím táto únia 
získava prvenstvo v služobnosti malých skupín, povedal pastor Melchor Ferreyra, riaditeľ oddelenia osobnej služby v 
Inter-Americkej divízii cirkvi. 
"Malé skupiny nie sú len jedným z programov cirkvi, mali by sa skutočne stať životom cirkvi," povedal Ferreyra. Ide o 
návrat k spôsobu života, akým žila prvokresťanská cirkev v novozákonnej dobe, keď sa stretávala v malých skupinách a 
používala efektívne metódy učeníctva, spoločenstva, štúdia Biblie, modlitieb a svedčenia vo svojich komunitách, povedal 
Ferreyra. 
Nestačí len privádzať ľudí do cirkvi, povedal Ferreyra. "Musíme priniesť cirkev tam, kde sú ľudia, a to je to, čo robia malé 
skupiny." 
Malé skupiny boli vyzvané, aby vyhľadali aspoň dvoch neaktívnych členov cirkvi a zúčastnili sa na záchrannej misii, aby 
priviedli dvoch adventistov siedmeho dňa, ktorí opustili cirkev. 
Slávnosti sa zúčastnil aj predseda cirkvi, Ted Wilson. Pochválil tvrdú prácu cirkevných predstaviteľov a vedúcich malých 
skupín, ktorí sa dovolávajú Božích zasľúbení a napĺňajú poslanie získavať stratených v každom rohu tejto mexickej únie. 
"Boh chce, aby ste vedeli, čomu a komu veríte," povedal Wilson. "Mnohí z vás môžu čeliť prenasledovaniu a 
obťažovaniu. Ľudia sa od vás odvrátia, ale nenechajte sa odradiť. Vedzte, že slúžite najvyššej autorite vo vesmíre." 
 
Egyptský predseda vlády prijal adventistickú delegáciu 
Ted N.C. Wilson, predseda cirkvi adventistov siedmeho dňa, poďakoval egyptskému premiérovi za náboženskú slobodu 
poskytnutú adventistom a predniesol modlitbu, ktorá viditeľne dojala tohto vysokého vládneho predstaviteľa. 
Wilson počas 37-minútovej schôdze, na ktorej sa zúčastnili aj ďalší šiesti cirkevní predstavitelia, hovoril o otvorení 
adventistického komunitného centra v Káhire a opísal celosvetovú prácu cirkvi. Návšteva bola naplánovaná na osobnú 
žiadosť egyptského prezidenta. 
"Pán nám poskytol nádhernú príležitosť stretnúť sa s vysokým štátnym úradníkom a podeliť sa s ním o to, čo veríme a 
čo sa snažíme robiť," povedal Wilson v rozhovore. 52-ročný Mostafa Madbouly bol vymenovaný za predsedu vlády len 
začiatkom júna a súčasne si zachoval svoju predchádzajúcu pozíciu ministra vlády pre bývanie a mestské služby. 
So súhlasom premiéra, Wilson ponúkol radu z Biblie. Otvoril Bibliu u proroka Micheáša 6: 8, a prečítal: "Oznámili ti, 
človeče to, čo je dobré, a čo požaduje Hospodin od teba; iba to, aby si činil súd, miloval milosrdenstvo a chodil pokorne 
so svojím Bohom". 
Predseda vlády Mostafa Madbouly privítal Wilsona a jeho delegáciu v ozdobenom vládnom paláci popoludní 31. júla, po 
tom, čo predstavitelia cirkvi otvorili adventistické kultúrne centrum. Toto komunitné centrum, ktoré sa nachádza v novo 
zrekonštruovanej budove centrálneho zboru v centre Káhiry, zahŕňa predškolské zariadenie, zubnú kliniku, program na 
podporu gramotnosti, učebne pre zdravotné semináre a výučbu anglického jazyka. 
Miestna modlitebňa centrálneho zboru, ktorá mala voľakedy 750 sedadiel, má teraz miesto pre 280 ľudí. Cirkev 
adventistov má 200 členov v Káhire a 800 členov v celom Egypte: Celkový počet obyvateľov tejto krajiny je okolo 100 
miliónov. 
K poklesu členstva v cirkvi od otvorenia centrálneho zboru v roku 1962 prispela emigrácia a ďalšie faktory. 
 
Adventistická nemocnica v Loma Linde patrí medzi najlepšie  
Loma Linda University Medical Center (LLUMC) bola uznaná za najlepšiu nemocnicu v rokoch 2018-19 podľa USA 
News & World Report. 
Nemocnica bola vyhodnotená ako najlepšia v oblasti Riverside a San Bernardino (Kalifornia). Okrem toho LLUMC 
získala celoštátne prvenstvo v gynekológii a hodnotenie ako "vysoko výkonná" v ďalších siedmich oblastiach. 
"Toto uznanie je svedectvom celého nášho tímu, ktorý každý deň napĺňa naše poslanie poskytovať Ježišove vzdelávacie 
a liečebné služby prostredníctvom starostlivosti najvyššej kvality pre našich pacientov," povedal Kerry Heinrich, 
generálny riaditeľ Loma Linda University Medical center. 
Štyri špecializácie tejto nemocnice boli uznané ako vysoko výkonné: gastroenterológia a gastrointestinálna chirurgia, 
neurológia a neurochirurgia, ortopédia a urológia. 
Vyhodnotenie najlepších nemocníc sa zakladá hlavne na objektívnych faktoroch, ako sú riziká prežitia, opakované 
prijatie pacientov, kapacita, skúsenosti pacientov, bezpečnosť pacientov a kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. 
 
 

Správy AIS sú prevzaté z  http://news.adventist.org  
 


