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Program pobožností na júl 2019 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. 7. a 20.7. 2019 – Lacika R.– dovolenka 
 

Program pobožností na august 2019 

 

28. 7. – 4. 8. 2019 – Popovič  O. – pracovne odcestovaný na Týždni duchovnej obnovy 
28. 7. – 4. 8. 2019 – Lacika R. – pracovne odcestovaný na Týždni duchovnej obnovy 
10. 8. a 17. 8. 2018 – Popovič O. – dovolenka 
 

   Zborové oznamy 
 

Zborový guláš 
Dňa 30. júna 2019 sa uskutoční zborový guláš. Všetci ste srdečne pozvaní. 
Miesto: Ťahanovce. Čas: 9.00 hod. Pozvite aj svojich priateľov. 
 
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 
 

POBYT V HERĽANOCH GENERÁCIA  50+ 
Srdečne vás pozývame na jesenný pobyt v Herľanoch v dňoch 13. - 15. októbra 
2019 (nedeľa – pondelok – utorok) 
Program a témy 
PRÍRODA, ODDYCH: Les, park, svieži vzduch, zeleň, vychádzky, Nordic walking 
(Severská chôdza) 
ROZHOVORY VĎAČNOSTI: Ranné zamyslenia, spevy v sprievode gitary, priateľstvá, psychologická 
téma: Vďačnosť 
SPOLOČNÉ ČÍTANIE: z knihy Clifforda Goldsteina: Narušená rovnováha, podnety, rozhovory 
JA  A  ZBOROVÉ SPOLOČENSTVO: Úryvok z knihy: Tim Lale, Pat Habada: Ti, kteří se vrátili, rozhovor 
na danú tému. 
ČAKÁ NÁS: Ubytovanie hotelového typu a celodenná vegetariánska strava. Pobyt je dotovaný. Zostáva 
zaplatiť 30 € / 1 osoba v termíne do 15.9.2019. 
Svoj záujem oznámte čo najskôr: M. Dragunovej / 0915 932 463 / 
                                                      M. Korpášovej / 0918 093 301 / 
Pozvite rodinných členov, priateľov, priateľky. Tešíme sa na vzájomné spoločenstvo.  

  6. 7. 13. 7. 20. 7. 27. 7. 

Piatok 
(Košice 1) 

19:00 Popovič O. Kažová I. Sverlovič P. Ulrichová I. 

Košice 1 
9:00 
15:00 

Pôda L. 
Butala J. 

Pist J. 
Pist J. 

Popovič O. 
Popovič O. 

Privítanie detí 

Bielik S. 
Bielik S. 

Košice 2 9:00 Popovič O. VP Lacika R. Kažová I. Butala J. 

Poproč 9:00 A. Duchoňová Hreňo M. A. Duchoňová  Popovič O. 

Čakanovce 
9:00 
13:30 

Balog O. Popovič O. Balog O. Lacika R. 

  3. 8. 10. 8. 17. 8. 24. 8. 31.8. 

Piatok 
(Košice 1) 

19:00 Hreňo M. Ulrichová I. Lacika R. Popovič O. Sverlovič P. 

Košice 1 
9:00 
15:00 

Hreňo M. 
Hreňo M. 

Sobota v 
prírode 

Balogová L. 
Butala J. 

Lacika R. 
Lacika R. 

Popovič O. 
Popovič O. 

Košice 2 9:00 Kažová I. 
Sobota v 
prírode 

Lacika R. 
Privítanie detí 

Popovič O. Kmec B. 

Poproč 9:00 Duchoňová A. 
Sobota v 
prírode 

Pôda L. Duchoňová A. Komora D. 

Čakanovce 
9:00 
13:30 

Balog O. 
Sobota v 
prírode 

Ulrichová I. Balog O. Lacika R. 

Západy slnka: 
 

05. 07.      20:40 
12. 07.      20:37 
19. 07.      20:31 
26. 07.      20:23 
 

02. 08.      20:13 
09. 08.      20:02 
16. 08.      19:50 
23. 08.      19:37 
30. 08.      19:23 
 

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  Júl - august 2019   

 
 
 
 
 
 

Zbory : 

Košice I 
Košice II  
Poproč 
Čakanovce 

 
 
  

 
  

 
 

Keď Boh stvoril človeka, daroval mu bezhriešnu a 
dokonalú prirodzenosť, z ktorej mala vyrastať jeho 
povaha. Základným motívom ľudského myslenia a 
konania mala byť dobrota, láska a bezhriešnosť. 

Základným motívom ľudského myslenia a konania 
sa stal hriech sebectva, zameranosti na seba. Hriech ako 
základný motív ľudského života sa zabudoval do ľudskej 
DNA, stal sa skutočnou prirodzenosťou všetkých ľudí, 
ktorí sa narodili na svet. 

Tu leží tajomstvo toho, prečo všetci ľudia vo svojom 
živote musia zápasiť s hriešnymi impulzmi 
vychádzajúcimi z ich vlastného vnútra. 

Najhorší vplyv mal hriech na samotnú neviditeľnú 
podstatu ľudskej bytosti, v ktorej leží zdroj ľudského 
myslenia a všetkého konania. Bezhriešnu ľudskú 
prirodzenosť zmenil na hriešnu. Základným motívom 
ľudského myslenia a konania sa stala sústredenosť na 
seba, sebectvo a hriech. 

Preto nás tak znepokojuje, čo napísal apoštol Pavol 
v liste do Ríma: „Veď ani nerozumiem, čo robím. 
Nerobím totiž to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. 
Ak však robím to, čo nechcem, súhlasím s tým, že zákon 
je dobrý. Potom to však nekonám ja, ale hriech, ktorý 
prebýva vo mne. Viem totiž, že vo mne, teda v mojom 
tele, neprebýva dobro. Mám vôľu robiť dobro, ale 
nemám schopnosť uskutočniť ho. Nerobím totiž to dobré, 
čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. Ak však robím to, 
čo nechcem, nerobím to ja, ale hriech, ktorý prebýva vo 
mne.“ (Rim 7,15-20) Apoštol Pavol opisuje vlastnú 
skúsenosť s vnútornými impulzmi ako veľmi čestný, 
vzdelaný muž veľkého poznania a silnej vôle. A keď mu 
jeho hriešna prirodzenosť narúšala osobnostný rast aj 
životnú úlohu kazateľa a evanjelizáciu, potom rovnako 
aj nám môže narúšať naše vzájomné súžitie v manželstve 
a v rodinách. 

Dobré citové zázemie a láskyplné vzťahy sú 
najlepším „podhubím“ pre vývoj zrelých ľudských 
osobností. Preto by sa rodičia mali snažiť vytvárať čo 
najlepšie prostredie pre seba i pre svoje deti. 

„Ak však robím to, čo nechcem, nerobím to ja, ale 
hriech, ktorý prebýva vo mne.“ Toto by mal byť jeden zo 
základných poznatkov našich životov. 

Ak si plne neuvedomíme, že naša hriešna 
prirodzenosť je najväčšou prekážkou nášho osobného 
rastu a našich vzťahov a kým nedovolíme Bohu, aby 
zázrakom znovuzrodenia zlomil moc hriechu, budeme sa 
márne snažiť o dobrú povahu a kvalitné vzťahy. 

Každý, komu nejde iba o vonkajšie formy správania, 
ale o tú najhlbšiu motiváciu našich vzťahov, o získanie a 
prežívanie Božej lásky bez podmienok, lásky agapé, 
musí sa snažiť o zlomenie moci hriešnej ľudskej 
podstaty. Tento zázrak môže uskutočniť jedine sám Boh 
svojou mocou. 

Najlepšiu službu pre rozvoj našich pováh a 
budovanie našich vzťahov urobíme tým, že prídeme k 
Bohu a čestne mu vyznáme svoju bezmocnosť, ktorá 
vyplýva z hriešnej ľudskej prirodzenosti. 

Keď Boha pokorne a otvorene požiadame o 
odpustenie hriechov, o zmenu nášho myslenia a srdca, 
Boh to urobí. 

Najväčší boj s vlastným hriešnym srdcom sme 
schopní vybojovať jedine na kolenách v Božej blízkosti. 
E. G. Whiteová napísala: „Boh nám sľúbil: ´Ak ma 
budete hľadať celým srdcom, vždy ma nájdete.´ Jedine 
keď odovzdáme svoje srdce Bohu úplne, bude nás môcť 
premeniť, aby sme sa mu podobali… Boh nás chce 
uzdraviť a oslobodiť. Aby to dosiahol, musí nás úplne 
premeniť, aby sme prijali nové záujmy a nové návyky… 
Zápas proti vlastnému sebectvu je najväčším zápasom, 
do akého sa človek môže a musí zapojiť.“ (Cesta k 
vnútornému pokoju, E. G. Whiteová, str. 55) 

Najväčšou prekážkou pevných a láskyplných 
vzťahov je naša hriešna prirodzenosť. Požiadajme 
pokorne Boha o našu vnútornú premenu a dovoľme mu, 
aby On menil a budoval to, čo my sami nikdy 
nedokážeme: našu povahu, manželské vzťahy a výchovu 
našich detí. 

A budete ma hľadať a nájdete, keď sa po 
mne budete dopytovať celým svojím srdcom. Jer 29,13  
Podľa ZD 

 
                                                                                                                Váš kazateľ Rastislav Lacika 
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„Na oboch 
brehoch 
rieky vyrastú 
rozličné 
ovocné 
stromy; ich 
lístie 
nezvädne ani 
ich ovocie sa 
nepominie.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 

          Ez 47,12 
 
 
 
 
 
 

Cirkev je Božia pevnosť, 
Božie útočištné mesto, ktoré 
Boh udržuje v odbojnom 

svete. Každá zrada spáchaná na cirkvi je spáchaná na tom, ktorý 
vykúpil ľudstvo krvou svojho jednorodeného Syna. Veriaci ľudia od 
začiatku tvorili Božiu cirkev na zemi. Pán mal v každej dobe svojich 
strážcov, ktorí svojim súčasníkom prinášali spoľahlivé svedectvo o 
svojej viere. Títo strážcovia oznamovali varovné posolstvo a keď na 
Boží pokyn mali svoju výzbroj odložiť, službu prevzali iní. Boh 
uzavrel s týmito svedkami zmluvu, čím pozemskú cirkev spojil s 
nebeskou. Poslal svojich anjelov, aby slúžili jeho cirkvi, a jeho ľud 
nemohli premôcť ani brány pekla. 

Boh zachoval svoju cirkev v stáročiach prenasledovania, bojov a 
temnoty. Bez jeho vedomia nespadol na ňu ani mrak. Proti jeho 
dielu nepovstal jediný odporca, o ktorom by vopred nebol vedel. 
Všetko sa udialo tak, ako predpovedal. Boh svoju cirkev neopustil, 
ale všetko, čo sa malo stať, oznámil v prorockom slove, a čokoľvek 
mali proroci z vnuknutia jeho Ducha predpovedať, sa aj stalo. 
Všetky Božie zámery sa splnia. Jeho zákon súvisí s jeho trónom a 
nijaká moc zla ho nezničí. Pravda pochádza od Boha a on nad ňou 
strážne bdie; ona zvíťazí napriek všetkým protivenstvám. 

V dobách duchovnej temnoty sa Božia cirkev podobala mestu na 
vrchu. V priebehu stáročí sa v nej z pokolenia na pokolenie rozvíjalo 
čisté nebeské učenie. Nech by sa cirkev javila akokoľvek slabá a 
chybujúca, Boh predsa práve jej zvláštnym spôsobom venuje svoju 
zvrchovanú pozornosť. Ona je javiskom jeho milosti, kde s radosťou 
zjavuje svoju moc, ktorá pretvára srdcia. 

Kristus sa spýtal: „Čomu pripodobníme kráľovstvo Božie, alebo 
v akom podobenstve ho predstavíme?“ Marek 4,30. Svetské 
kráľovstvá nemohol použiť za podobenstvo. V spoločnosti nenašiel 
nič, k čomu by Božie kráľovstvo prirovnal. Pozemské kráľovstvá 
vládnu prevahou svojich ozbrojených síl; z Kristovho kráľovstva je 
však vylúčená každá svetská zbraň a každý donucovací prostriedok. 
Toto kráľovstvo chce ľudí povzniesť a zušľachtiť. Božia cirkev je 
miestom svätého života, má rozmanité dary a obdarená je Duchom 
Svätým. Jej členovia majú nachádzať svoje šťastie v obšťastňovaní 
tých, ktorým pomáhajú a ktorým prinášajú požehnanie. 

Obdivuhodné je dielo, ktoré Pán chce vykonať skrze svoju 
cirkev, aby jeho meno bolo oslávené. Názorne to vystihuje 
Ezechielovo videnie liečivej rieky: „Táto voda tečie do východnej 
oblasti a steká k Arábe. Keď sa vleje do mora so slanou vodou, jeho 
vody sa uzdravia. Každá živá bytosť, ktorá sa hýbe tam, kam príde 
rieka, bude žiť... Na oboch brehoch rieky vyrastú rozličné ovocné 
stromy; ich lístie nezvädne, ani ich ovocie sa nepominie. Každý 
mesiac budú rodiť nové, lebo voda rieky vyteká zo svätyne. Ovocie 
stromov bude slúžiť za pokrm a ich lístie na lieky“ Ezechiel 47,8-l2. 
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   Správy Adventistickej informačnej služby 
 

Televízna evanjelizácia v Tanzánii priniesla veľké výsledky 
Celé tri týždne, televízia Hope Channel Tanzania prinášala evanjelium po celej krajine na viac ako 4 000 miestach. 
Prostredníctvom programov zameraných na rodinný život, zdravotné posolstvo a kázne, tento program vyvrcholil vo viac 
ako 8 000 krstoch. Hlavný rečník Baraka Muganda zdôraznil, že Slovo Božie nestratilo nič zo svojej moci zmeniť životy 
ľudí. 
Prednášky boli vysielané z mesta Domoma, v ktorom sídli parlament krajiny. Na pozvanie adventistických členov 
parlamentu delegácia Hope Channel navštívila parlament a modlila sa s Jobom Ndungaiom, predsedom parlamentu, v 
jeho kancelárii. Ndungai pochválil adventistické spevokoly za ich spevácky štýl: „Milujem vaše spevokoly, aj dnes ráno 
som počúval ich piesne. Prosím, nenapodobňujte svet a nemeňte rytmus. Keď spievajú adventisti, som dotknutý; 
vnímam posolstvo v piesni. Nepáči sa mi, keď sú slová utlmené nástrojmi a gestami. Prosím, držte sa toho. “ 
Návšteva parlamentu sa stala účinným nástrojom. Každý večer sa na prednáškach zúčastnili viacerí poslanci a niektorí z 
nich, (neadventisti), svedčili o pravde Božieho slova. 
Adventisti v Dodome pozývali svojich susedov na prednášky, ale okrem toho tiež darovali krv ľuďom v núdzi. David 
Mbaga, riaditeľ oddelenia osobnej služby a komunikácie cirkvi adventistov v Dodome, konštatoval, že televízia Hope 
Channel posilnila ich členstvo a povesť cirkvi v regióne. 
Predsedovia Juho-Tanzánskej a Severo-Tanzánskej únie chválili Boha za výsledky. Poďakovali členom cirkvi za ich 
neprežitú návštevnosť prednášok počas 21 dní a vyzvali ich, aby sa starali o svojich novo pokrstených priateľov. 
 
Inter-Americká divízia plánuje pokrstiť viac ako 200 000 ľudí za 12 mesiacov 
Vedenie Cirkvi adventistov s.d. v Inter-Americkej divízii (IAD) chce, aby sa všetci jej administrátori, pastori, laickí 
kazatelia, biblickí pracovníci, vedúci malých skupín a členovia zamerali na komplexný plán pokrstiť viac ako 200 000 
nových veriacich do konca päťročného obdobia, ktoré končí v júni 2020. „Aby sa tak stalo, cirkev na všetkých úrovniach 
musí zostať zameraná na evanjelizačné iniciatívy a aktivity“ - povedali predstavitelia cirkvi na Evanjelizačnom online 
summite, ktorý sa konal 4. júna 2019, v Miami na Floride. 
„Ako členovia cirkvi, musíme kázať, získavať duše pre Krista - to je to, čo Boh vložil do našich sŕdc,“ povedal pastor Elie 
Henry, predseda Inter-Americkej divízie. „Vidíme, čo sa deje okolo nás, vieme, že Ježiš príde skoro, takže musíme byť 
odhodlaní povedať každému, že existuje riešenie, že existuje nádej,“ povedal Pastor Henry. Toto odhodlanie pramení zo 
zodpovednosti každého člena žiť životom, ktorý je odrazom Ježiša Krista. 
Od začiatku päťročného obdobia, ktoré začalo v júli 2015, bolo v tejto divízii pokrstených 732 256 nových členov, 
informoval pastor Leonard Johnson, výkonný tajomník IAD. Aby sme dosiahli celkový cieľ získať jeden milión nových 
členov, je potrebné pokrstiť 267 744 ľudí. 
V rámci tohto evanjelizačného plánu bude 3200 pastorov v 24 hlavných regiónoch tejto divízie školiť 100 000 laických 
kazateľov a 300 000 biblických pracovníkov. Cieľom je usporiadať 104 000 prednáškových kampaní na celom území od 
januára do apríla v roku 2020. 
„S pomocou Ducha Svätého a mnohých modlitieb zažijeme bohatú žatvu duší,“ povedal Balvin Braham, asistent 
predsedu IAD pre evanjelizáciu a hlavný organizátor online summitu. 
 
Na adventistickej univerzite v Rusku sa konal kongres Zväzu nepočujúcich 
„Zvestujte evanjelium každému jazyku i ľudu.“ Táto výzva zo Zjavenia 14,6 bola podnetom pre Kongres Zväzu 
nepočujúcich Západného Ruska, ktorý sa konal v dňoch 2. - 5. mája 2019 na adventistickej univerzite v meste Zaokskyj. 
Kongresu sa zúčastnilo asi 90 delegátov vrátane hostí zo susedných krajín a predstaviteľov cirkví z celej euro-ázijskej 
divízie. Všetci účastníci, od zástupcov ministerstva pre menšiny po osoby so zdravotným postihnutím, nepočujúcich 
členov cirkvi a tlmočníkov posunkového jazyka, sa prišli školiť a vymieňať si skúsenosti o tom, ako rozvíjať misijnú 
službu pre nepočujúcich vo svojich mestách. 
Počas kongresu delegáti diskutovali o otvorení tlmočníckej školy posunkového jazyka. Osem ľudí okamžite povedalo, že 
sa prihlásia do budúceho školského programu. Okrem toho, 12 delegátov potvrdilo, že sa zúčastnia ako tlmočníci 
posunkového jazyka na natáčaní programu „Poznajte pravdu“ na televíznom kanáli Nadežda, ktorý bude vysielať lekcie 
Sobotnej školy.  
Účastníci kongresu sa podelili o svoje skúsenosti: ako vyučovať biblickú pravdu pre nepočujúcich, ako vytvárať kluby 
nepočujúcich založené na spoločných záujmoch, ako organizovať kurzy varenia, ako vytvárať zdravotné skupiny a 
plánovať kresťanské letné tábory. Ďalší ročník zdravotného tábora pre nepočujúcich sa bude konať tento rok v lete v 
Jalte na Kryme. 
 
Adventista bol vymenovaný za premiéra Papuy-Novej Guiney 
Adventista siedmeho dňa James Marape bol 30. mája zvolený za predsedu vlády Papuy-Novej Guiney (PNG). 
K jeho vymenovaniu došlo po týždňoch nepokojov, ktoré otrasili vládou PNG a nakoniec viedli k rezignácii bývalého 
premiéra Petra O'Neilla. 
James Marape, bývalý minister financií PNG, je starším zboru v Korobosea Seventh-day Adventist Church a navštevoval 
strednú školu Kabiufa Adventist Secondary School v provincii Eastern Highlands. 
„Juho-pacifická divízia blahoželá Jamesovi Marapeovi k tomu, že sa stal ôsmym premiérom Papuy-Novej Guiney. 
Modlíme sa, aby bol naďalej vedený Bohom, keď bude zastávať túto významnú zodpovednosť v krajine. Adventistické 
hodnoty a dedičstvo ho budú držať v dobrom postavení,“ povedal pastor Glenn Townend, predseda cirkvi v južnom 
Pacifiku. 
 

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


