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Program pobožností na október 2019 

 
5.10. – kazateľ O. Popovič je pracovne odcestovaný na kazateľskom 
5.10. – kazateľ R. Lacika je pracovne odcestovaný na kazateľskom 
19.10. – kazateľ R. Lacika – Rankovce 
 

   Zborové oznamy 
 

Zborová knižnica 
Zborová knižnica na Tajovského 8 je otvorená: Streda: 16.00 – 18.00 h/ 
Sobota: 16.30 – 17.30 h.  
Internetová stránka zborovej knižnice je: www.krestanska-kniznica.sk 
 
Štúdium Biblie 
Srdečne Vás pozývame na pravidelné utorkové interaktívne štúdium s 
názvom: „Ako lepšie porozumieť Biblii“. 
Miesto: Tajovského 8 o 18.00 hod. 
Tešíme sa na Vás. 
 
Cyklus prednášok „Nádej do budúcnosti“ 
Srdečne Vás pozývame na cyklus prednášok „Nádej do budúcnosti“. Prednášky sa 
uskutočnia od 18.10. – 22.10.2019 o 18.00 h na Hlavnej 68. 
 
Stretnutia mládeže 
Každý týždeň vo štvrtok o 17.00 h na Tajovského 8 sa konajú pravidelné stretnutia 
mládeže. 
 
 
 

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 
 

 

  5. 10. 12. 10. 19. 10. 26. 10. 

Piatok 
(Košice 1) 

18:00 Ulrichová I. Sverlovič P. Lacika R. Popovič O. 

Košice 1 
9:00 
15:00 

Pôda L. 
Kažová I. 

Popovič O.  
Popovič O. 

Balogová L. 
Butala J. 

Lacika R. 
Lacika R. 

Košice 2 9:00 Butala J. Lacika R. VP Popovič O. Kmec B. 

Poproč 9:00 Ulrichová I. Duchoňová A. Pôda L. Popovič O. 

Čakanovce 
9:00 
13:30 

Balog O. Ulrichová I. Balog O. Turcer J. st. 

Západy slnka: 
 

04. 10. 18:10 
11. 10. 17:56 
18. 10. 17:42 
25. 10. 17:29 

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. 24. ročník   október 2019  

 
 
 
 
 
 

Zbory : 

Košice I 
Košice II  
Poproč 
Čakanovce 

 
 
  

 

 
  

„Keby som hovoril jazykmi ľudskými, ba aj 
anjelskými, a lásku by som nemal ..., nič nie som.“ 

 Človek stretol človeka.  
 Veriaci človek, ktorý si zakladal na svojej 

zbožnosti a dokonalosti, stretol nešťastného a 
zatrpknutého človeka, zapadnutého do neprávosti. 
Jednoducho - ľudská svätosť stretla hriešnika. Už z 
diaľky sa mu opatrne vyhla a volala na neho: „Pozri 
sa, ako som svätá!“ 

 „Nie si svätá, ale pyšná,“ volal hriešnik. „Prečo 
sa mi vyhýbaš?“  

 „Vyhýbam sa ti práve preto, že som svätá,“ 
ospravedlňovala svoje počínanie svätosť. „Nechcem 
svoju čistotu ničím poškvrniť. Pochop to!“ 

 „Si pyšná, bezcitná a sebecká,“ volal znova 
hriešnik. „Prečo mi nechceš pomôcť v mojej biede?“  

 „Pretože si hriešnik a ideš do zahynutia. A 
nezdržuj ma, nemám na teba čas,“ ukončila rozhovor 
svätosť a v zbožnom zanietení kráčala svojou cestou.  

 Hriešnik šiel zarmútený a potupený ďalej, keď 
zrazu uvidel Božiu svätosť. Pretože nepoznal rozdiel 
medzi ľudskou a Božou svätosťou, chcel sa jej 
vyhnúť, aby nebol opäť ranený a ponížený. Akonáhle 
však Božia svätosť spoznala jeho obavy a nepokoj, z 
diaľky na neho volala: „Prosím ťa, zastav sa! Počkaj 
na mňa.“ 

 „Nechcem s tebou nič mať, pretože si sebecká, 
bezcitná a nanajvýš odporná,“ vzpieral sa hriešnik.  

 „Stoj, prosím ťa, stoj!“ Volala znovu Božia 
svätosť. „Veď ja ťa už tak dlho hľadám. Poznám 
tvoju bolesť a chcem ti pomôcť. Neutekaj predo 
mnou.“ 

„Upozorňujem ťa, že som hriešny a idem do 
zahynutia. Nedotýkaj sa ma, lebo sa poškvrníš.“  

 „A čím by som sa poškvrnila? Tým, že ti chcem 
pomôcť? Preto, že chcem uľaviť tvojmu svedomiu a 
ponúknuť ti večný život?“ 

 Hriešnik zostal prekvapene stáť. „A čím mi 
chceš dokázať svoje šľachetné chcenie? Len tým, že 
postavíš na obdiv svoju čistotu a svätosť?“ Zaútočil 
hriešnik ešte raz.  

„Tak nie,“ odpovedala ticho Božia svätosť.  
„Chápem tvoju bolesť, a preto ti prinášam 

milosrdenstvo a obeť. Ver mi a uvidíš. „Potom nežne 
uchopila hriešnika za rameno a rozprávala mu o 
Božej láske k človeku. Povedala mu o Ježišovi, 
ktorého nepriatelia potupne nazývali „priateľom 
hriešnikov“. A náš hriešnik sa nakoniec dozvedel, že 
Ježiš na posmech nedal a za nešťastných hriešnikov 
položil svoj čistý život. Svätosť mu tiež pripomenula, 
že „Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného 
Syna dal, aby nikto, kto v neho uverí, nezahynul, ale 
mal večný život.“ Hriešnik so záujmom počúval, jeho 
srdce sa rozpúšťalo a myseľ sa upokojila. Tak predsa 
je možné začať znova. Existuje absolútne odpustenie, 
ktoré je zabezpečené drahou krvou Ježišovou.  

 Naraz si hriešnik všimol, že už nejde svojou 
cestou a za svojím cieľom, ale že kráča cestou novou, 
cestou Božej svätosti. Táto nová cesta sa mu 
zapáčila, že Bohu úprimne ďakoval za jeho vedenie.  

 Keď uplynul potom nejaký čas, zveril sa Božej 
svätosti s tým, čo jej chcel už tak dávno povedať. V 
jednej dôvernej chvíli jej povedal, prečo ju spočiatku 
nenávidel a rozprával tiež o svojom stretnutí s 
ľudskou svätosťou. „Než však mohol príbeh 
dorozprávať, Božia svätosť ho prerušila: „To si 
nestretol ľudskú svätosť, ale len ľudskú 
domýšľavosť, ktorá nemá ani cit, ani porozumenie a 
lásku k druhému človeku.“ 

 „A kam sa tak ponáhľala?“ Opýtal sa hriešnik.  
 „Do záhuby,“ odpovedala smutne Božia svätosť.  
 „Chudinka,“ zosmutnel človek, „a nemohli by 

sme jej nejako pomôcť? Poďme za ňou!“  

                                                
 

    Váš kazateľ, Rastislav Lacika 
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„Vezmite 
na seba 
moje jarmo 
a učte sa 
odo mňa, 
lebo som 
tichý a 
pokorný 
srdcom, a 
nájdete 
odpočinutie 
pre svoje 
duše.„   
 
 
 
 
 

       Mat 11,29 
 

 
 

Nežne a láskavo volá Kristus strápených: „Vezmite na seba 
moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný 
srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše.“ Matúš 11,29. 

Tieto Kristove slová sú pozvaním pre každého človeka. Či si 
to uvedomujeme, alebo nie, všetci sme unavení a klesáme pod 
ťarchou starostí. Všetci sme zaťažení bremenami, ktorých nás 
môže zbaviť iba Kristus. Najťažšie bremeno, aké nesieme, je 
bremeno hriechu. Keby sme túto ťarchu mali niesť sami, zničila 
by nás. Na našom mieste je však ten, ktorý je bez hriechu. 
„Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých 
nás.“ Izaiáš 53,6. 

Ježiš vzal na seba bremeno našej viny. Odbremení naše 
unavené ramená. Dá nám odpočinok. Ponesie i bremeno starostí 
a žiaľu. Vyzýva nás, aby sme sa mu zdôverili s každou starosťou, 
lebo nás miluje a pamätá na nás. 

Starší brat ľudského pokolenia je pri nebeskom tróne. 
Zaujíma sa o každého človeka, ktorý k nemu prichádza ako k 
svojmu Spasiteľovi. Z vlastnej skúsenosti vie, aké sú naše 
slabosti i potreby a aké silné sú naše pokušenia, pretože „bol vo 
všetkom skúšaný, ale bez hriechu“. Židom 4,15. Bdie nad tebou, 
chvejúcim sa dieťaťom Božím. Dolieha na teba pokušenie? 
Vyslobodí ťa. Si slabý? Posilní ťa. Nemáš poznanie? Poučí ťa. 

Si ranený? Uzdraví ťa. Pán „určil počet hviezd“ a tiež 
„uzdravuje skrúšených srdcom a obväzuje im rany“. Žalm 
147,4.3.  

Keď na vás dolieha úzkosť a akékoľvek skúšky, zverte sa s 
nimi Pánovi. Pomôže vám obstáť a vydržať. Ukáže vám spôsob, 
ako vyriešiť problémy a ťažkosti. Čím slabší a bezradnejší sa 
cítite, tým silnejší budete v jeho sile. Čím je vaše bremeno 
ťažšie, tým krajší bude pokoj, ktorý zakúsite, keď to bremeno 
vložíte na neho.  

Priateľov môžu rozdeliť rôzne okolnosti, i nepokojné vlny 
šíreho mora. Od nášho Spasiteľa nás však nemôžu oddeliť 
žiadne okolnosti a žiadna vzdialenosť. Nech sme kdekoľvek, 
vždy je po našej pravici, aby nám pomáhal, viedol nás, dvíhal a 
tešil. Kristova láska k vykúpeným je väčšia než láska matky k jej 
dieťaťu. Je našou prednosťou zostať v jeho láske a povedať: 
„Verím v Krista, lebo dal svoj život za mňa.“  

Ľudská láska sa môže meniť. Kristova láska je nemenná. Ak 
ho prosíme o pomoc, vystiera ruku, aby nás zachránil.  

„Lebo keby sa aj vrchy pohli a pahorky sa klátili, moja milosť 
sa nepohne od teba, ani moja zmluva pokoja sa neskláti, hovorí 
Hospodin, ktorý sa zmilúva nad tebou.“ Izaiáš 54,10.  
 
                                                 
                                                  EGW CZ str. 42. – 43 
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   Správy Adventistickej informačnej služby 
 

V Rwande otvorili novú adventistickú medicínsku školu vo východnej Afrike 
Rwandský prezident Paul Kagame spolu s predsedom Svetovej cirkvi adventistov siedmeho dňa Tedom 
Wilsonom otvorili novú adventistickú medicínsku školu v regióne východo-centrálnej africkej divízie (ECD). 
Eustace Pennicook, zakladajúci dekan lekárskej fakulty, vysvetlil účastníkom, že prvá dokončená fáza sa skladá 
zo štyroch hlavných častí vrátane vedeckého komplexu, ktorý obsahuje deväť laboratórií a inteligentných učební, 
modernej budovy jedálne, aktualizovaného komplexu pre študentské internáty a modernej sekcie pre 
návštevníkov. 
Blasious Ruguri, predseda Cirkvi adventistov vo východnej Afrike, poďakoval Kagameovi, ktorý splnil svoj sľub a 
zabezpečil spevnenú cestu, ktorá uľahčuje prístup do areálu. Ruguri povedal, že medicínska škola bola 
projektom nad rámec miestnych finančných kapacít. Poďakoval Generálnej konferencii CASD za podporu z 
darov 13. soboty z roku 2016, ktorá bola použitá na tento projekt. Poďakoval členom cirkvi z 11 krajín celého 
regiónu, ktorých predstavitelia boli prítomní. Každý z nich prispel k vzniku školy a mnoho ďalších tiež prejavilo 
svoju štedrosť. Vyjadril potrebu pôdy, na ktorej by sa mohli postaviť ďalšie zariadenia pre školu, najmä fakultná 
nemocnica. 
Wilson zablahoželal novozaloženej inštitúcii a poďakoval prezidentovi Kagameovi za podporu Cirkvi adventistov 
siedmeho dňa prostredníctvom infraštruktúry a náboženskej slobody. Ďalej mu poďakoval za dôveru v cirkev 
adventistov siedmeho dňa, keď ich vyzval, aby napredovali v projekte lekárskej školy. 
"Je pre mňa prednosťou že sa môžem zúčastniť otvorenia medicínskej školy v Kigali, Rwande - siedmej takejto 
cirkevnej školy na svete," uviedol Wilson. „Táto medicínska škola bude obrovským požehnaním pre východnú a 
strednú Afriku, pretože študenti získajú kvalitné lekárske vzdelanie s duchovným dôrazom na zmiešanú službu.“ 
Wilson vyzval vedenie ECD, aby nielen stavalo nádherné budovy, ale usilovalo sa aj o kvalitné vzdelávanie v 
nich. Potom sa modlil za nebeské požehnanie pre školu a Rwandu a pripomenul, že pýcha a arogancia by 
nemali mať miesto v úspešných projektoch. 
„Boh použije túto medicínsku školu a jej absolventov, keď budú kráčať po stopách najväčšieho Lekára a budú 
používať komplexnú zdravotnú službu ako pravú ruku evanjelia pri fyzickej, mentálnej, spoločenskej a duchovnej 
príprave ľudí na skorý príchod Krista,“ povedal Wilson. 
Kagame, pochválil cirkev adventistov za to, že považuje zdravie za pilier evanjelizácie a rozvoja. Ďalej 
poďakoval adventistom v Rwande za to, že 100 rokov prispievajú k rozvoju krajiny. Sľúbil poskytnúť pôdu a 
peniaze na vybudovanie fakultnej nemocnice pre medicínsku školu. 
 
Adventistická služba pre nevidiacich rozširuje svoju pôsobnosť po celom svete 
Christian Record Services (CRS), služba Cirkvi adventistov siedmeho dňa pre nevidiacich v Severnej Amerike, 
rozšírila prístup k svojej online knižnici do všetkých divízií mimo Severnej Ameriky. To zahŕňa niekoľko rôznych 
formátov čítania vrátane audio streamingu, veľkej elektronickej tlače a obnoviteľného Braillovho písma. 
Knižnica je k dispozícii pre overených členov, ktorí sú právne nevidiaci, prostredníctvom počítačov, tabletov a 
niektorých smartfónov. Táto ponuka predstavuje spoluprácu so služobnosťou špeciálnych potrieb pri 
celosvetovej cirkvi adventistov siedmeho dňa. 
CRS ponúka aj ďalšie služby, v rámci ktorých poskytuje nevidiacim členom Sprievodcu štúdiom Lekcií Sobotnej 
školy v Braillovom písme alebo vo forme audioknihy. Ďalšou možnosťou je objednať si v Braillovom písme, 
veľkej tlači a audio formáte časopisy vrátane Christian Record. 
V roku 2019 Christian Record Services slávi 120 ročné výročie „podporovania ľudí, ktorí sú nevidiaci, aby sa 
zapojili do svojich komunít a chopili sa blahoslavenej nádeje.“ Viac informácií o CRS nájdete na 
www.ChristianRecord.org. 
 
Cirkev adventistov na Bahamách pomáha členom postihnutým hurikánom 
Takmer 100 členov cirkvi, ktorí kvôli hurikánu Dorian stratili svoje domovy v Abacu a Grand Bahame a nedávno 
museli byť evakuovaní do Nassau, sa 14. septembra stretlo s predstaviteľmi cirkvi v modlitebni Hillview Adventist 
Church, aby sa spolu modlili, získali informácie a materiálnu pomoc.  
Mnohí potrebovali informácie, ako sa môžu zaregistrovať a požiadať o štátne ubytovanie a potrebné veci, 
pretože zostávajú v domácnostiach a prístreškoch na dobu neurčitú. 
Peter Kerr, predseda Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Atlanticko-karibskej únii povedal: "Nie ste sami. Vaša 
cirkevná rodina je s vami a Boh sa dotýka mnohých sŕdc po celom svete, aby vám pomohli vydržať a zvládnuť 
tento proces.“ 
Medzinárodný tím pre reakciu na núdzové situácie organizácie ADRA, má pripravené projekty pre poskytovanie 
hygienických súprav v Nassau. ADRA tiež distribuovala poukážky na finančnú hotovosť, aby pomohla 
postihnutým v rámci cirkvi a komunity. 
 

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


