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Program pobožností na december 2019 

 
21. 12. – kazateľ R. Lacika – Rankovce  
 

   Zborové oznamy 
 
Ďakovná bohoslužba 31. 12. 2019 
V zbore na Tajovského sa vo štvrtok, dňa 31. 12. 2019 o 17.00 h  uskutoční 

ďakovná bohoslužba oboch zborov spojená s novoročnými veršíkmi. Toto 

stretnutie bude spojené s pohostením. Pripravme sa na to. 

 
Členské zhromaždenie 
Dňa 7. 12. 2019 bude po poobedňajšej pobožnosti členské zhromaždenie 
ohľadom nových priestorov zboru. 

 
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 
 

 

  07. 12. 14. 12. 21. 12. 28. 12. 

Piatok (Košice 1) 18:00 Sverlovič P. Hreňo M. Popovič O. Kažová I. 

Košice 1 
9:00 
15:00 

Lacika R. VP 
Lacika R. 

Členské zhr. 

Hreňo M. 
16:00 Koncert 

spevokolu 

Pavlík M.  
Pavlík M. 

Duchoň T.  
Duchoň T. 

Košice 2 9:00 Bielik S. Lacika R. KE1 Popovič O. 

Poproč 9:00 Marjov M. Popovič O. VP KE1 Pôda L. 

Čakanovce 
9:00 
13:30 

KE1 VP Ulrichová I. KE1 Balog O. 

Západy slnka: 
 

06. 12. 15:40 
13. 12. 15:39 
20. 12. 15:40 
27. 12. 15:44 

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   December 2019   

 
 
 
 
 
 

Zbory : 

Košice I 
Košice II  
Poproč 
Čakanovce 

 
 
  

 
  

 
 

 Boh nás častokrát nezbavuje nášho bremena, 
pretože v dnešnej situácii hriechu a v danom stave sveta 
nie je možné, aby zmenil všetky príčiny nášho zármutku. 
Ak sa ním však necháme viesť, ponesie naše bremeno za 
nás.  

 Budem vám rozprávať príbeh môjho kamaráta Jána. 
Nedávno mu po krátkej chorobe - iba štvorhodinovej - 
zomrela manželka a on zostal sám so svojou malou, 
nesmierne zarmútenou dcérkou. Hneď po pohrebe sme 
mu radili: „Janko, nechoď teraz domov. Vezmi Helenku 
a zostaň niekoľko dní u nás, než budeš schopný vrátiť sa 
domov.“ 

 Janko však odmietol. „Nie, ďakujem vám. Ste 
veľmi láskaví, ale musím svoj boj vybojovať na tom 
istom mieste, kde som ju stratil,“ trval na svojom. 
„Vrátim sa späť tam, kde sa to stalo a budem bojovať. 
Snáď sa mi podarí zvíťaziť.“  

 A tak sa s malou dcérkou vrátil do svojho 
prázdneho domu. Večer presťahoval Helenkinu posteľ k 
svojej a uložili sa k spánku.  

Na oblohe nesvietil mesiac ani hviezdy. Bola čierna 
noc s chladnou temnotou, ktorá bola práve taká čierna a 
ťažká ako zármutok, ktorým bol Ján obklopený a ktorý 
mu oslepoval oči a dusil ho.  

 Z priepasti, ktorá mu hrozila, ho odvrátilo 
Helenkino vzlykanie. Bol to tklivý plač, ktorý môže 
vyjsť len od malého dievčatka, ktoré si zrazu uvedomuje, 
že jeho mamička sa už nikdy nevráti späť.  

 Ján sa k nej sklonil, pohladil ju a tichým hovorom 
sa ju snažil upokojiť.  

 „Otecko, ja by som naozaj chcela prestať plakať, 
ale nejde to,“ vzlykala. Preniesol ju teda k sebe a položil 
svoju skľúčenú tvár na jej hlavičku. Tak ležali niekoľko 
minút, kým sa plač nezmiernil. Potom sa ticho ozval jej 
detský hlások:  

 ”Otecko, všade je taká tma, že ťa vôbec nevidím. 
Máš ma rád, aj keď ťa nevidím a ani neviem, kde si?“ 

 „To vieš, že ťa mám rád, Helenka.“ 

 
 „Otecko, všade je taká tma.“ 
 Po celú dobu, než zaspala, sa k nej nežne a jemne 

prihováral. On sám však na spánok nemal ani 
pomyslenie. Svojím zroseným zrakom hľadal v onej 
temnote aspoň malý záblesk svetla, ale nenašiel ho. Bol 
sám. Neopísateľne prázdny a sám.  

 A v tej chvíli si spomenul na slová malej Helenky a 
nevdojak ich prevzal do svojich úst. Obrátil sa k svojmu 
Pánovi a volal: „Bože, všade je taká tma. Nikdy predtým 
som netušil, že takáto temnota vôbec existuje. Bože, 
miluješ ma ešte?“ Nočným tichom miestnosti sa niesol 
jeho rozochvený hlas: „Bože, potrebujem tvoju pomoc. 
Sám nič nemôžem.“ 

 Keď nám druhý deň túto skúsenosť rozprával, 
mohli sme v jeho hlase ešte stále cítiť účinok Božej 
odpovede. „Zrazu sa v izbe objavilo svetlo. Nič som síce 
nevidel, ale cítil som tú Božiu láskyplnú prítomnosť. A 
práve v tej chvíli som svoj smútok odovzdal Pánovi. On 
vzal moje bremeno na seba a oslobodil ma. Môj náklad 
sa preniesol z môjho srdca na jeho a teraz ho nesie za 
mňa.“ 

 Ten, kto odovzdal svoje bremeno Pánovi, prežil 
podivuhodnú skúsenosť. Boh nás síce častokrát nezbaví 
nášho problému, ale nesie ho za nás. Biblia nás nabáda: 
„Všetku svoju starosť vložte na neho, lebo mu na vás 
záleží.“ 

 Ak si aj ty, milý priateľ, obťažený príliš ťažkým 
životným nákladom, zlož ho na Ježiša. Prenechaj mu 
svoje starosti i problémy a nechaj ich u neho. On ti ide v 
ústrety so svojou otvorenou náručou. Vezme tvoje 
bremeno a ty budeš oslobodený. Ak prechádzaš tmou, ak 
si v situácii, keď potrebuješ vidieť svetlo, nezabudni, že 
je tu Ježiš, „aby sa zjavil tým, čo sedia v tme a tôni smrti 
a upriamil naše kroky na cestu pokoja.“ (Luk 1,79) 
Presvedčíš sa, že Božie zasľúbenia sa naplnia aj u teba. 
To Pán Boh hovorí aj tebe: „Vzývaj ma v deň súženia, ja 
ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu“ (Žalm 50,15).  
 (Zdroj ZD) 

 
                                                                                                S prianím Božieho vedenia,  
 
                                                                                                                       Váš kazateľ,  Rastislav Lacika 
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„A večný 

život je v 

tom, aby 

poznali teba, 

jediného, 

pravého 

Boha i toho, 

ktorého si 

poslal, Ježiša 

Krista..“        
    
 
 
 

        Ján 17,6 
 
 
 

 
Biblia nebola napísaná len pre učencov, určená je najmä obyčajným 

ľuďom. Veľké spásne pravdy sú jasné ako deň a nikto sa nezmýli ani 
nezablúdi, iba ak tí, čo sa riadia vlastným prízemným úsudkom namiesto 
jasne zjavenej Božej vôle. 

Nemali by sme prijímať nijaké ľudské svedectvo o tom, čo učí 
Písmo, ale Božie slová by sme mali skúmať sami. Ak dovolíme, aby za 
nás mysleli iní, naše duševné sily ochabnú a ušľachtilé vlohy sa 
nerozvinú. Nedostatkom premýšľania o témach hodných sústredenej 
pozornosti môžeme stratiť spôsobilosť pochopiť hlboký význam Božieho 
slova. Naše rozumové schopnosti sa umocnia skúmaním vzťahu 
jednotlivých tematických úsekov Písma, porovnávaním jedného textu s 
druhým a jednej duchovnej pravdy s druhou. 

Nič tak nezveľadí rozumové schopnosti ako štúdium Písma. Žiadna 
iná kniha tak nepovznesie myšlienky ako obsažné pravdy Písma. Keby 
ľudia študovali Božie slovo, ako by mali, zmýšľali by veľkoryso, mali by 
ušľachtilý charakter a boli by pevní vo svojich zámeroch a zásadách. S 
tým sa dnes stretávame už len veľmi zriedka. 

Z unáhleného prístupu k Písmu býva len malý úžitok. Človek môže 
prečítať celú Bibliu, a predsa nezachytí jej krásu a nepochopí jej hĺbku a 
skrytý význam. Štúdium určitej časti, kým nie je jasný jej zmysel a 
zrejmý jej vzťah k plánu spasenia, má väčšiu cenu, než prečítanie 
mnohých kapitol bez určitého zámeru a bez získania pozitívneho 
poučenia. Bibliu mávaj pri sebe. Keď máš príležitosť, čítaj ju a jej texty 
sa uč naspamäť. Aj cestou za svojimi povinnosťami alebo naspäť domov 
si môžeš prečítať určitú stať, uvažovať o nej, a tým si ju utvrdiť v mysli... 

Bez sústredenej pozornosti a modlitebného štúdia nemôžeme získať 
ani múdrosť. Niektoré časti Písma sú nám ihneď jasné, no sú aj také, 
ktorých význam nie sme na prvý raz schopní pochopiť. Jeden text Písma 
treba porovnávať s druhým. Vyžaduje sa pozorné skúmanie, modlitebné 
uvažovanie a také štúdium bude bohato odmenené. Ako baník nachádza 
žily vzácneho kovu ukryté pod zemským povrchom, tak aj vytrvalý 
skúmateľ hľadajúci v Božom slove poklad nájde pravdy veľkej ceny 
skryté pred pohľadom povrchného čitateľa. Inšpirované slová zvažované 
v srdci budú ako prúdy vyvierajúce z prameňa života. 

Písmo sa nikdy nemá skúmať bez modlitby. Skôr, než otvoríme Božie 
slovo, prosme o svetlo Ducha Svätého a dostaneme ho. Keď Natanael 
prišiel k Ježišovi, Spasiteľ zvolal: „Ajhľa, pravý Izraelita, v ktorom nieto 
lesti.“ Natanael povedal: „Odkiaľ ma znáš?“ Ježiš odpovedal: „Prv, ako ťa 
Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom.“ Ján 1,48.49. Pán 
Ježiš uvidí aj nás, ak ho budeme v súkromí modlitby prosiť o svetlo, aby 
sme poznali, čo je pravda. Anjeli zo sveta svetla budú s každým, kto 
pokorným srdcom prosí o Božie vedenie. 

Duch Svätý vyvyšuje a oslavuje Spasiteľa. Jeho poslaním je predstaviť 
Krista, čistotu jeho spravodlivosti a slávne spasenie, ktoré máme jeho 
prostredníctvom. Ježiš hovorí: „Z môjho vezme a bude zvestovať 
vám.“ Ján 16,14. Ako si Boh musí vážiť ľudí, keď za nich vydal na smrť 
svojho Syna a Ducha Svätého určil za jediného spoľahlivého učiteľa 
nebeskej pravdy a stáleho sprievodcu človeka! 
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   Správy Adventistickej informačnej služby 
 

Cirkev adventistov s.d. iniciuje globálnu modlitebnú kampaň Pray4Burundi 
Predseda Únie v Burundi Lamec Barishinga bol 24. októbra zatknutý na ceste do sídla Východo-
centrálnej Africkej divízie v Nairobi (Keňa). Toto zatknutie bolo posledným eskalujúcim momentom v sérii 
udalostí medzi Cirkvou adventistov siedmeho dňa a vládou Burundi. 
V máji predseda cirkvi adventistov Ted N. C. Wilson požiadal o naliehavé modlitby za členov cirkvi v 
Burundi. Žiadosť prišla po tom, ako bolo zatknutých a zadržaných 22 tamojších vedúcich a členov. 
Zatknutie nariadila štátna vláda a nasledovali mesiace nezákonného zasahovania vlády Burundi do 
správy cirkvi adventistov v tejto krajine. 
Okrem toho, skupina napojená na bývalého predsedu únie s podporou vlády prevzala kontrolu nad 
cirkevnými budovami a bráni vo vstupe súčasnej administrácii cirkvi. Zastrašovanie a napádanie 
adventistov policajnými dôstojníkmi bolo tiež zachytené na videu a zverejnené na sociálnych médiách. 
Napriek mesiacom modlitieb a pokusom rokovať s vládou o uvoľnení budov a zastavení osočovania 
a poškodzovania členov sa dosiahol len malý pokrok. 
Preto Cirkev adventistov siedmeho dňa vyzýva všetkých členov, aby sa modlili za Burundi. Prosíme, aby 
ste sa okrem modlitieb za to, aby členovia zostali silní zoči-voči násiliu a prenasledovaniu, modlili za tri 
konkrétne veci:  
1. Modlite sa, aby kazateľ Barishinga bol prepustený z väzenia. 
2. Prosím, modlite sa za ochranu našich členov pred fyzickým a emocionálnym týraním. A aby sa 
zastavilo zatýkanie našich kazateľov a členov ako formy zastrašovania. 
3. Modlite sa, aby vláda Burundi uznala náboženskú slobodu a prestala zasahovať do administratívnych 
rozhodnutí Cirkvi adventistov siedmeho dňa a umožnila našim členom praktizovať bohoslužbu podľa ich 
svedomia, bez zasahovania vlády alebo iného subjektu. 
Burundi je krajina s rozlohou asi ako polovica Slovenska, Cirkev adventistov tam má približne 186 000 
členov, 23 škôl a päť kliník / ošetrovní. 
 
Adventisti v Colorade (USA) odsudzujú plánovaný rasistický útok na židovský chrám 
Adventisti siedmeho dňa sa pripojili k občanom v meste Pueblo a vydali vyhlásenie týkajúce sa 
plánovaného bombového útoku na tamojší židovský chrám Emanuel, ktoré doručili vedeniu synagógy. 
Pri západe slnka sa niekoľko členov a predstaviteľov cirkvi adventistov zúčastnilo bohoslužby zo solidarity 
so židovskou komunitou. Na bohoslužbe, ktorú viedol Rabín Becker, sa zhromaždilo najviac ľudí od 
otvorenia chrámu Emanuel v roku 1900. Synagóga, do ktorej sa zmestí 180 ľudí, bola taká plná, že 
mnohí museli stáť vo foajé a vonku. 
„So solidarity s vami a s mestom Pueblo odsudzujeme pokus o ohrozenie životov a spôsobenie hlbokej 
rany v štruktúre nášho mesta,“ uviedol Anton Kapusi, kazateľ Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Pueble. 
Federálne úrady v štáte Colorado zatkli muža, ktorý je obvinený z prípravy bombového útoku na 
synagógu v Pueble, druhú najstaršiu synagógu v Colorade, ktorá je uvedená v Národnom registri 
historických miest.  
 
Pathfinderi vysadili 1400 stromov na boj proti klimatickým zmenám v Dubaji 
Na pomoc v boji proti klimatickým zmenám sa Pathfinderi v Spojených arabských emirátoch (SAE) 10. 
novembra zúčastnili výsadby 1 400 stromov v Dubaji v rámci iniciatívy „Plant A Legacy“, ktorú vedie 
súkromná škola v Dubaji. 
Pathfinderi z dvoch Emirátov (Sharjah a Dubaj) v Spojených arabských emirátoch sa zúčastnili na 
dokončení výsadby celkovo 15 000 jandových stromov (Prosopis) za 65 dní. 
Iniciatíva „Plant A Legacy“ (PAL) pod vedením organizácií Kindergarten Starters School a GEMS 
Education series v Dubaji, je zameraná na boj proti zmene klímy. Riaditeľ školy je akreditovaným 
učiteľom pre zmenu klímy. Následne vyškolil aj svojich vyše 300 učiteľov, ktorí sa tiež stali 
akreditovanými. Na uplatnenie toho, čo sa naučili, Alexander a jeho učitelia v septembri spustili projekt 
PAL s úmyslom vysadiť 15 000 stromov v priebehu jedného roka. Začali vysádzať stromy v rôznych 
oblastiach Dubaja. Okrem toho tiež pozývali ďalšie organizácie, aby sa zapojili do ich iniciatívy. Takto bol 
projekt dokončený iba za 65 dní. 
Výsadba 1 400 jandových stromov posilnila Pathfinderov v ich správcovskej povinnosti vytvárať lepšie 
miesto pre komunitu v ktorej žijú. Jandový strom bol vybraný preto, lebo údajne symbolizuje toleranciu; je 
odolný voči suchu a dobre prežíva v drsnom prostredí púšte. 
 
 
 Správy AIS sú prevzaté z  http://news.adventist.org  

 


