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Program pobožností na november 2019 
 

MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ 2019 
 NEDEĽA PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK 

Košice 
18:00 

Sverlovič P. Ulrichová I. Balogová L. Butala J. Popovič O. Lacika R. 

Poproč 
17:00 

Popovič O. Pôdová M. st. Lacika R. Pôda M. ------------ Duchoňová A. 

 

16.11. – kazateľ R. Lacika – Rankovce 
 

   Zborové oznamy 
 

Modlitebný týždeň 2. – 9. novembra 2019 
Druhú sobotu MT, t. j. 9. novembra 2019, tak ako býva zvykom, bude 
dobrovoľný pôst.  
Prvá zbierka počas sobotnej školy bude použitá pre potreby zboru a druhá 
zbierka bude použitá na podporu celosvetových misijných projektov 
Generálnej konferencie. 
 

Koncert Oxana Kozuň – Turcer 
Dňa 9. 11. 2019 o 16.00 h sa v Átriu Zuzkin park uskutoční koncert Oxany 
Kozuň – Turcer. Všetci ste srdečne pozvaní, zavolajte aj svojich priateľov.  
 

HOVORY V KNIŽNICI - Popoludnie s poéziou. 
...Čo je báseň? Neviem. Viem však, čo je srdce človeka volajúceho o pomoc. 
Najkrajšiu báseň píšu tí, čo zoberú bremeno tohto srdca a nesú ho na Vrch 
premeny... píše Milan Jurčo vo svojej knihe Jazyk spieva o Tvojom Slove. 
Tieto verše sú pozvánkou na ďalšie HOVORY V KNIŽNICI - Popoludnie s poéziou. Uskutoční 
sa 1.decembra 2019 o 15.00 h v knižnici na Tajovského ul. 8 v Košiciach. Tešíme sa na spoločné 
chvíle pri slove, či piesni. 
Svoju účasť oznámte M. Korpášovej. 0918 093 301, margita.korpasova@gmail.com 
 

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 
 

 

  2. 11. 9. 11. 16. 11. 23. 11. 30.11 

Piatok 
(Košice 1) 

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

Košice 1 
9:00 
15:00 

Popovič O. 
Byrtus S. 

Turcer J. ml. 
16.00 h. Koncert 

Átrium 

Čík P. 
Čík P. 

Soós B. 
Soós B. 

Balogová L. 
Kažová I. 

Košice 2 9:00 Byrtus S. Lacika R. KE1 KE1 Butala J. 

Poproč 9:00 Lacika R. Popovič O. KE1 Pôda L. Duchoňová A. 

Čakanovce 
9:00 
13:30 

Turcer J. St. KE 1 KE1 O. Balog Lacika R. 

Západy slnka: 
 

01. 11.     16:17 
08. 11. 16:06 
15. 11. 15:56 
22. 11. 15:49 
29. 11. 15:43 

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   November 2019   

 
 
 
 
 
 

Zbory : 

Košice I 
Košice II  
Poproč 
Čakanovce 

 
 
  

 
  

 
 

Je známou vecou, že keď sa  plavčík snaží 
zachrániť topiaceho a ten sa mu snaží „pomôcť“, je to 
na prekážku.  Topiaci  totiž svojou  panickou 
aktivitou môže pokaziť celú záchrannú akciu 
a strhnúť do hlbín so sebou aj záchrancu. Preto ak by 
ste sa nebodaj topili, plavčík od vás bude dôrazne 
žiadať, aby ste prestali zápasiť a poslušne a s dôverou 
zverili záchranu svojho života jemu.  

Podobne je to pri záchrannej akcii hriešnika, 
ktorý sa obrazne povedané topí vo svojich hriechoch. 
Boh nepotrebuje vašu pomoc, aby vás zachránil! 
Biblia hovorí: „Veď ste spasení milosťou skrze vieru. 
A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby 
sa nikto nevystatoval.“ Efezským 2,8.9 

Pavol podobne píše aj Rimanom  či Galaťanom: 

“A tak usudzujeme, že sa človek ospravedlňuje vierou 
bez skutkov zákona“ Rim 3,28 

„Ale vediac, že sa človek neospravedlňuje zo 
skutkov zákona, ale skrze vieru Ježiša Krista, aj my 
sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli 
ospravedlnení z viery Kristovej a nie zo skutkov 
zákona, pretože zo skutkov zákona nebude 
ospravedlnené niktoré telo.”  Gal,2.16                                                                                                                                               

Keď sa Nikodém prišiel múdro pobaviť  s 
Ježišom o spasení, možno si myslel, že mu Ježiš 
povie, aby sa riadil pre svoju spásu určitými 
náboženskými doktrínami a vykonával ich. Čo však 
tento popredný náboženský vedúci nechápal, bola 
povaha spasenia; že si nemôže získať vlastným 
úsilím Božie prijatie. Musí to byť ako nové 
narodenie. Ale bez ľudského zásahu... Z vody 
a z Ducha. 

Ježiš mu pripomenul skúsenosť  Izraelitov na 
púšti, keď zo smrteľného uštipnutia jedovatými 
hadmi ich mohol uzdraviť jedine pohľad viery na 
hada, ktorý bol pred ich zrakmi vyzdvihnutý na 
palici.  

Podobne pred stratou večného života nás môže 
ochrániť len pohľad viery na zásluhy Ježiša Krista, 
ktorý bol kvôli nám „vyvýšený“ ukrižovaný na 
golgotskom kríži. 

„A jako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí 
byť povýšený Syn človeka, aby nikto, kto verí v neho, 
nezahynul, ale mal večný život. Ján 3,14.15 

Naše dobré skutky , naše zásluhy,  naša najlepšia 
snaha je v Jeho očiach ako ohyzdné rúcho, ako píše 
prorok Izaiáš: „Lebo sme všetci ako nečistý, a všetky 
naše spravedlivosti sú jako ohyzdné rúcho...“ Izaiáš 
64,6. Je to svojím spôsobom pokorujúca ale dôležitá 
myšlienka! 

Ellen Witheová  o našej kŕčovitej snahe prispieť 
k našej záchrane  k spaseniu hovorí takto:  „Spasenie 
nezískame svojou poslušnosťou, pretože spasenie je 
Boží dar, ktorý prijímame vierou. Poslušnosť je 
ovocím viery.” Cesta ku Kristovi  str. 42 (61 orig. 
str.) 

Jednoducho povedané, nič nemôže odčiniť 
hriech; nič než krv Ježiša. Nič z toho dobrého, čo 
som urobil; nič než krv Ježiša. „ospravedlňovaní súc 
darmo jeho milosťou, skrze vykúpenie, vykúpenie v 
Kristu Ježišovi.“ Rimanom 3,24 

A nič ťa pred Bohom neučiní spravodlivým 
jedine Kristove zásluhy a jeho čistý život. „Ten, ktorý 
má nepoškvrnené rúcho spravodlivosti utkané na 
nebeských krosnách, v ktorom nie je jediná niť, na 
ktorú by si hriešne ľudstvo mohlo robiť nárok, je po 
Božej pravici. Aj svoje veriace deti chce odiať do 
dokonalého rúcha svojej spravodlivosti. Zachránení 
v Božom kráľovstve nebudú mať nič, čím by sa 
mohli vystatovať. Všetka chvála a sláva bude patriť 
jedine Bohu, darcovi spasenia.“ (E. G. Whiteová, YI, 
6. decembra 1894) 

Boh ti takúto záchranu ponúka. Chce ti 
pripočítať, udeliť svoju spravodlivosť.  Prijmeš ju? 

 

 
Váš kazateľ,  Oliver Popovič 
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„Milovať 

budeš 

svojho 

blížneho 

ako seba 

samého.“        
    
 
 
 
 
 
 
 

        Mat 22,39 
 
 

 

 
 

 
K uisteniu, že Boh nás miluje, pripojil Ježiš príkaz vzájomnej lásky ako 

zrozumiteľnej zásady týkajúcej sa všetkých medziľudských vzťahov. 
Židov zaujímalo len to, čo majú dostať. Starali sa len o to, ako si 

zabezpečiť moc, úctu a službu. Kristus však učí, že našou starosťou nemá byť, 
koľko dostaneme, ale koľko my môžeme dať. Mieru našich povinností voči 
iným nájdeme v tom, čo pokladáme za ich povinnosti voči nám. 

Vo svojom styku s inými si predstavte seba na ich mieste. Vžite sa do ich 
pocitov, ťažkostí, sklamaní, radostí a zármutkov. Stotožňujte sa s nimi a 
zaobchádzajte s nimi tak, ako by ste chceli, aby oni zaobchádzali s vami. Toto 
je skutočné pravidlo čestnosti a len inak vyjadrené prikázanie: „Milovať budeš 
svojho blížneho ako seba samého.“ Matúš 22,39. A to je podstata učenia 
prorokov. Je to nebeská zásada a rozvinie sa v živote každého, kto sa ňou 
nechá viesť. 

Toto zlaté pravidlo je zásadou skutočnej zdvorilosti a jeho najvernejším 
zobrazením je Ježišov život a jeho povaha. Aká miernosť a krása vyžarovali v 
každodennom živote nášho Spasiteľa! Aká láskavosť z neho prúdila! Podobný 
duch sa prejaví aj v jeho nasledovníkoch. Nebeské ovzdušie bude sprevádzať 
všetkých, v ktorých prebýva Kristus. Ich biele rúcha čistoty budú šíriť vôňu z 
Pánovej záhrady. Z ich tvárí bude žiariť jeho svetlo a bude osvecovať cestu 
unaveným nohám. 

Kto nemá správnu predstavu o dokonalej povahe, nemôže prejavovať 
Kristov súcit a jeho prívetivosť. Vplyv milosti má obmäkčiť srdce, zjemniť a 
očistiť city, požičať nebeský jemnocit a zmysel pre slušnosť. 

Zlaté pravidlo má však ešte hlbší význam. Každý, kto sa stal správcom 
mnohorakej Božej milosti, je povolaný slúžiť tým, čo sú v nevedomosti a v 
temnote, tak ako by si želal sám, aby jemu slúžili, keby bol na ich mieste. 
Apoštol Pavel povedal: „Som dlžníkom Grékom aj Negrékom, múdrym aj 
nerozumným.“ Rimanom 1,14. So všetkým, čo sme smeli poznať o Božej 
láske, ako aj s darmi Božej milosti, ktoré nás obohatili, sme povinní rozdeliť sa 
s najúbohejšími a najzaostalejšími ľuďmi. 

Podobne je to aj s darmi a požehnaniami tohto života. Miera nášho 
nadbytku je však aj mierou našej podlžnosti voči tým, čo dostali menej. 
Dostatok životných potrieb a primerané pohodlie nás priam vyzývajú, aby sme 
sa nezabudli postarať o trpiacich a chorých, o vdovy a siroty práve tak, ako by 
sme si priali, aby sa ľudia starali o nás, keby sme sa ocitli v ich situácii. 

Boh to tak ustanovil preto, lebo nás miluje. Chce, aby sa nám sprotivila 
tvrdosť nášho srdca a aby sme doň prijali Spasiteľa. Namiesto zla bude z neho 
vychádzať dobro a čo sa zdalo byť zlorečenstvom, stane sa požehnaním. 

Zásady zlatého pravidla sú pravými zásadami kresťanstva a všetko, čo 
nezodpovedá tejto úrovni, je klam. Falošné je každé náboženstvo, ktoré si 
neváži ľudí, ktorých si Kristus natoľko cenil, že za nich obetoval svoj život. 
Také náboženstvo zanedbáva ich časné potreby, utrpenie a práva. 
Zanedbávaním potrieb chudobných, trpiacich a hriešnych zrádzame vlastne 
Krista. Príčina malého vplyvu kresťanstva vo svete spočíva v tom, že ľudia sa 
ku Kristovmu menu hlásia len slovami, ale životom ho zapierajú. Tým sa 
zneuctieva Pánovo meno. 

Aj keby sme preskúmali nebesá i zem, nenašli by sme mocnejšiu pravdu, 
než je tá, ktorá sa prejavuje skutkami milosrdenstva voči tým, čo potrebujú 
naše porozumenie a pomoc. To je Ježišova pravda. Evanjelium môže aj dnes 
sprevádzať moc apoštolského obdobia, ak sa Kristovi nasledovníci budú 
správať podľa zásad zlatého pravidla. 
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   Správy Adventistickej informačnej služby 
 

V Burundi bol zatknutý a zadržaný predseda únie 
Predseda svetovej cirkvi adventistov siedmeho dňa Ted Wilson napísal povzbudivý list členom cirkvi v Burundi, 
po tom, čo v tomto stredoafrickom štáte bol 24. októbra zatknutý a zadržaný predseda miestnej únie Lamec 
Barishinga na svojej ceste na koncoročné stretnutie divízie v Nairobi (Keňa). Lamec Barishinga bol ešte v 
novembri 2018 riadne zvolený za predsedu únie v Burundi. Miestna vláda však odmietla uznať zmenu vo vedení 
cirkvi a naďalej podporovala bývalého predsedu únie.  
Zatýkanie začalo ešte v máji, kedy bolo zatknutých 22 adventistických vedúcich a členov. Nariadila ho miestna 
vláda po šesťmesačnom nezákonnom zasahovaní vlády Burundi do správy cirkvi adventistov v tejto krajine. Po 
naliehavých výzvach boli vtedy títo zatknutí po vyše týždňovom väznení prepustení. 
Zdá sa, že so spoluúčasťou miestnych orgánov pokračuje systematická vlna zastrašovania, obťažovania a 
dokonca uväznenia mnohých adventistov siedmeho dňa. Táto iniciatíva je pokusom donútiť adventistov 
siedmeho dňa v Burundi, aby akceptovali bývalého predsedu cirkvi, ktorý bol svojej funkcie zbavený. 
„Chceme vás úprimne ubezpečiť o našich modlitbách, našej solidarite a našej podpore. Modlíme sa za pastora 
Lameca Barishingu, predsedu únie, za tím legitímne zvolených predstaviteľov, aj za členov cirkvi v Burundi, ktorí 
boli zverení do starostlivosti pastora Barishingu. Chceme vás povzbudiť, aby ste zostali verní Bohu a jeho cirkvi. 
Prosím, vedzte, že vaša duchovná vernosť sa stala príkladom pre mnohých adventistov po celom svete. Skrze 
moc Ducha Svätého udržujte svoju vieru silnú v Pánovi. Týmto osobitným odkazom vyzývam adventistickú 
cirkev po celom svete, aby sa za vás modlila a aby sa Boh dotkol sŕdc tých, ktorí vám spôsobujú bolesť a 
utrpenie. Kiež by sa ich srdcia zmenili,“ uviedol Wilson. 
Cirkev adventistov v Burundi má asi 186 000 členov, ktorí sú aktívni v osobnej službe a misijných programoch v 
celej krajine. 
 
Členovia výkonného výboru GK prijali opatrenia na obnovenie súladu cirkvi v otázke ordinácie žien 
Výkonný výbor GK v októbri rozhodol o disciplinárnom konaní pre cirkevné subjekty, ktoré nie sú v súlade 
s rozhodnutím GK o ordinácii žien. Rozhodnutiu predchádzala napätá diskusia. Viacerí rečníci zdôraznili 
dôležitosť zachovania cirkevného poriadku a zároveň potrebu spravodlivého postupu voči cirkevným 
organizáciám (subjektom), ktorých zástupcovia odhlasovali odlišné prístupy k vysväcovaniu žien než tie, ktoré 
boli schválené svetovou cirkvou. 
Návrh bol, aby cirkev udelila napomenutie štyrom úniám cirkvi adventistov siedmeho dňa a verejné pokarhanie 
predsedom dvoch ďalších únií. 
Delegáti odhlasovali prijatie prvého odporúčania, aby sa udelilo štyrom európskym úniám napomenutie 
a v prípade druhého odporúčania odhlasovali aby sa verejné pokarhanie dvom jednotlivcom (členom výboru), 
zmenilo na napomenutie príslušným subjektom, ktoré zastupujú. 
V dôsledku toho bude oficiálne napomenutie udelené Dánskej únii, Severonemeckej únii, Nórskej únii a 
Švédskej únii. Tieto subjekty „podnikli kroky, ktoré nie sú v súlade s pracovnou politikou a postupmi týkajúcimi sa 
poverovacích listín“, ako sa uvádza v dokumente z výročného zasadania výboru GK z roku 2018. 
Druhé odporúčanie sa týkalo ďalších dvoch únií, ktorých výkonné výbory v minulosti odhlasovali vysväcovanie 
žien. Ide o Kolumbijskú úniu a Pacifickú úniu – obe v severoamerickej divízii, ktoré sú podľa dokumentu „v 
pretrvávajúcom nesúlade“ s cirkvou. 
Návrh bol, aby predsedom vyššie uvedených subjektov, Daveovi Weigleyovi a Ricardovi Grahamovi ako 
jednotlivcom zastupujúcim daný subjekt, bolo udelené „verejné pokarhanie“. Tento návrh bol zmenený tak, že 
bude udelené napomenutie príslušným organizáciám, ktoré zastupujú. 
"Toto nie je vôbec ľahká situácia," uviedol predseda svetovej cirkvi adventistov Ted Wilson. "Osobne som v tejto 
veci zápasil s Pánom." Výsledok tohto hlasovania teraz poskytuje napomenutým subjektom príležitosť vrátiť sa 
do súladu s prijatými zásadami cirkvi. 
 
Adventistická univerzita v Tennessee vytvorila triedu vzdialeného vzdelávania pre kubánsky teologický 
seminár 
Vďaka pomoci teologickej školy Southern Adventist University v Collegedale (Tennessee, USA) sa kubánsky 
teologický seminár stal jednou z technologicky najvyspelejších vysokých škôl v tejto krajine. V rámci pomoci bola 
vytvorená trieda pre vzdialené vzdelávanie s použitím finančných prostriedkov poskytnutých miestnemu zboru 
v Collegedale, čo umožňuje semináru ponúknuť tri vysokoškolské tituly. 
Škola na Kube sa ocitla v situácii, kedy potrebovala ďalších adventistických akademických profesorov. Keďže 
kubánska vláda zakazuje cudzincom vstup do krajiny za účelom vyučovania, inštalácia, ktorá sa uskutočnila v 
auguste, pomáha rozšíriť dosah a možnosti, ktoré ponúka seminár. 
 
 
 Správy AIS sú prevzaté z  http://news.adventist.org  

 


