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Program pobožností na september 2019 
 

 

7. 9. – kazateľ R. Lacika - Rankovce 
 

   Zborové oznamy 
 

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

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, VĎAČNOSŤ: 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.  
 

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 
 

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 
 

 

  7. 9. 14. 9. 21. 9. 28. 9. 

Piatok 
(Košice 1) 

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

Košice 1 
9:00 
15:00 

Popovič O. VP  
Popovič O. 

Balogová L. 
Ondrušek S. 

Márföldi D. 
Márföldi D. 

Pôda L.  
Kažová I. 

Košice 2 9:00 Butala J. Ondrušek S. Popovič O. Lacika R. 

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

Čakanovce 
9:00 
13:30 

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

Západy slnka: 
 
06. 09. 19:09 
13. 09. 18:54 
20. 09. 18:40 
27. 09.     18:25 

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   september 2019   

 
 
 
 
 
 

Zbory : 

Košice I 
Košice II  
Poproč 
Čakanovce 

 
 
  

 
  

 

   
 

„Keď vás Syn vyslobodí, budete 
skutočne slobodní.“ Ján 8,36 

     Niekedy tým, ktorí novo uverili, 
s dobrým úmyslom hovoríme, aby očistili 
svoje konanie, strážili si svoje srdce, ale 
možno im nepovieme  ako! Ježiš hovorí: 
„Keď vás Syn vyslobodí, budete skutočne 
slobodní." (Ján 8,36). Kľúč k víťaznému 
životu nespočíva v Bohu nezávislom 
uplatňovaní silnejšej vôle, ale v tom, čomu 
hovoríme osobný vzťah s Kristom a  v 
čerpaní Božej sily deň po dni z tejto 
skutočnosti. Toto nám pripomína a k tomu 
nás vedie živé Božie slovo. 

V tomto zmysle Pavol napísal: 
„Hovorím však: Dajte sa viesť Duchom a 
nebudete spĺňať žiadosti tela.“ (Gal 5,16). 
Trvalá premena vychádza zvnútra. Ten 
najväčší boj bude vždy prebiehať v oblasti 
tvojich myšlienok a nutkaní. Ak satan 
dostane tvoju myseľ z dosahu Božieho 
slova, teda  do „telesnej“ sféry, t.j. 
nezávislosti na Bohu, obráti ťa k hriechu a 
vždy ťa porazí. (1. telo v biblii gr. σωμα –
soma, nie je zlé, viď 1 Kor 6,19;, 2. telo - 
σάρξ, dosl. mäso, ktoré tu Pavol používa je 
synonymom pre neobráteného, „starého“ 
človeka = telesnosť). 

 Pochop jedno: Božie slovo je jazykom 
Božieho Ducha. To znamená, že ak ho 
čítaš a zamýšľaš sa nad jeho princípmi, 
umožňuješ Božiemu Duchu, aby ti hovoril 
a usmerňoval a vďaka tomu dokážeš 
udržať svoju prirodzenosť pod 
kontrolou. „Každé písmo, vdýchnuté 
Bohom, je aj užitočné na vynaučovanie, 
karhanie, naprávanie, na výchovné 
káznenie v spravedlivosti, aby bol človek 
Boží dokonalý, ku každému dobrému 
skutku pripravený. 2 Tim 3,16.17 

 Pokiaľ ale zotrvávaš v hriešnych 
myšlienkach, hovoríš jazykom nepriateľa a 
nechávaš ho, aby ti diktoval on. Tak sa 
vráť k Božiemu slovu. Je to „meč Ducha“ 
(Efezským 6,17) a jediná zbraň dostatočne 
ostrá na to, aby ťa „odrezala“ od hriechu.  

Peter povedal: „Jeho božská moc nám 
darovala všetko potrebné pre život a 
nábožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás 
povolal vlastnou slávou a účinnou mocou.  
Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké 
prisľúbenia, aby ste prostredníctvom nich 
mali účasť na Božej prirodzenosti a unikli 
skaze, ktorú vo svete spôsobuje 
žiadostivosť“ (2. Petrova 1, 3.4). 

 Všetko, čo potrebuješ, je v Božom 
slove...                                                                    

           
                                                                                            Váš kazateľ Oliver Popovič 
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„Po tom 
poznajú 
všetci, že 
ste moji 
učeníci, 
keď 
budete 
mať lásku 
medzi 
sebou.„   

 
 
 
 
 

       Ján 13,35 
 

 
 

 
 

Vyrovnaný, dôsledný život skutočného kresťana 
hovorí presvedčivejšie než slová. Väčší vplyv má 
to, kým človek je, než to, čo hovorí.  

Služobníci, ktorí boli poslaní k Ježišovi, sa 
vrátili so správou, že tak ešte nikdy nikto 
nehovoril. Prečo? Lebo tak, ako žil on, ešte nikto 
nikdy nežil. Keby bol jeho život iný, nemohol by 
tak rozprávať. Jeho slová boli presvedčivé, lebo 
vyvierali z čistého, nevinného srdca, plného lásky, 
súcitu, trpezlivosti a pravdy. 

Náš vplyv na druhých závisí od nášho 
charakteru a skúseností. Aby sme presvedčili 
druhých o sile Kristovej milosti, musíme poznať 
jej moc vo svojom vlastnom živote. Evanjelium, 
ktoré hlásame na záchranu ľudí, musí byť 
evanjeliom, ktoré zachraňuje nás samých. Náš 
vplyv v tomto pochmúrnom svete bude citeľný len 
cez živú vieru v Ježiša Krista ako osobného 
Spasiteľa. Ak chceme zachraňovať hriešnikov z 
dravého prúdu hriechu, musíme stáť pevnými 
nohami na Skale – Ježišovi Kristovi.  

Znakom kresťanstva nie je nejaké vonkajšie 
znamenie, ako napríklad nosenie kríža alebo 
koruny. Je to prejav jednoty človeka s Bohom. 
Mocou Božej milosti, ktorá sa odzrkadlí v zmene 
povahy, má byť svet presvedčený o tom, že Boh 
poslal svojho Syna ako Vykupiteľa. Nič nevplýva 
na človeka viac než nesebecký život. Najsilnejším 
dôkazom v prospech evanjelia je milý a láskavý 
kresťan.      

 
 

            EGW. CZ, str. 337.
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   Správy Adventistickej informačnej služby 
 

Laikmi vedená evanjelizácia na južných Filipínach viedla k vyše 370 krstom 
Skupina adventistov z radov laikov na južných Filipínach sa spojila, aby v rámci iniciatívy TMI usporiadala 
verejné evanjelizačné prednášky, ktorých výsledkom bol krst 370 vzácnych duší. Členovia tímu zo 
širokého spektra laických profesionálov sa striedali v kázaní, spievaní a prednášaní každý večer počas 
týždňovej kampane, ktorá sa konala v meste Tagum City v Davao del Norte od 31. júna do 6. júla 2019. 
Väčšina členov tímu čerpá svoju misijnú horlivosť spred viac ako 30 rokov, keď boli študentmi Mountain 
View College v provincii Bukidnon. Chalmer Givieso, teraz sudca, opísal, ako vytvorili spevácku skupinu 
„Royal Syncrasy“ a pomocou adventistickej literatúry a hudby oslovovali okolité obce a mestá. Po troch 
desaťročiach sa im podarilo znovu skontaktovať a oživiť misijného ducha rozhodnutím o uskutočnení 
verejnej evanjelizácie. 
Táto udalosť sa zrealizovala s finančnou a morálnou podporou vedenia cirkvi. Členovia cirkvi a pastori sa 
zapojili do evanjelizačného úsilia. Táto skupina, povzbudená výsledkom tohto evanjelizačného úsilia, sa 
zaviazala každoročne sponzorovať jedno verejné evanjelizačné podujatie na miestach okolo územia 
Juho-Filipínskeho unijného združenia. 
 
V Angole zvíťazila spravodlivosť v prípade piatich adventistov 
Oslobodzujúcim rozhodnutím Najvyššieho súdu v Angole z 15. mája sa skončil dvojročný súdny spor pre 
štyroch kazateľov adventistov siedmeho dňa a jedného laika, ktorí boli falošne obvinení z únosu. 
Klamlivé obvinenia z únosu proti mužom vyplynuli z incidentu, ktorý sa odohral v roku 2015, a ktorý 
zahŕňal prepracovaný únos bývalého predsedu adventistického združenia a požiadavku na peniaze od 
cirkvi. To nakoniec viedlo k obvineniu šiestich adventistických mužov. 
Za účasť na komplote boli obvinení traja administrátori cirkvi severovýchodnej angolskej únie, jeden 
kazateľ a dvaja laickí členovia. Jeden z obvinených laikov, João Alfredo Dala, bol počas výsluchu mučený 
a o tri roky neskôr zomrel na komplikácie v dôsledku zranení. 
Koncom roka 2017, po súdnom konaní s veľkými nezrovnalosťami, predseda senátu odsúdil všetkých 
šiestich mužov na trest odňatia slobody v rozmedzí od 3 a pol do 5 rokov. Hachalinga a Sibanda boli 
uväznení 62 dní predtým, ako Najvyšší súd rozhodol o nezákonnosti ich zadržania a nariadil ich 
prepustenie. Na výsledok ich odvolania čakali vo väzení. Ich úplné oslobodenie potvrdené v máji tohto 
roku znamená koniec ich právnych problémov. 
Chválime Boha, že naši bratia boli úplne oslobodení a teraz sa môžu začať liečiť zo svojich traumatických 
zážitkov. 
„Bolo to neskutočne ťažké obdobie pre cirkev v Angole a pre mužov, ktorí boli obvinení, spolu s ich 
rodinami,“ uviedol Ganoune Diop, riaditeľ pre verejné záležitosti a náboženskú slobodu v cirkvi 
adventistov. "Žialime tiež nad tragickou smrť brata Dalu. Modlíme sa, aby Boh priniesol pokoj a obnovu 
všetkým tým, ktorých životy boli zasiahnuté týmito udalosťami, a širšej rodine Cirkvi adventistov v 
Angole.“ 
 
Zasvätenie novej adventistickej nemocnice v americkom štáte Maryland 
V štvrtok 8. augusta boli otvorené dvere úplne nového zdravotníckeho centra White Oak Medical Center 
(WOMC) spoločnosti Adventist Healthcare. Priestory, kde sa konal obrad zasvätenia, naplnili špeciálni 
hostia vrátane predsedu cirkvi adventistov siedmeho dňa Teda N. Wilsona. 
Erik Wangsness, prezident WOMC, povedal: „Na vybudovaní nemocnice sme pracovali už roky. A vidieť 
ako je naplnená hudbou, kolegami, rodinou je veľmi silné a emotívne. Z tohto dôvodu je to špeciálny 
deň.“ 
„Aj keď tejto udalosti predchádzali početné zmeny názvov, misia zostala rovnaká - prinášanie Božej 
starostlivosti prostredníctvom služby fyzického, duševného a duchovného liečenia,“ povedal generálny 
riaditeľ Adventist Healthcare, Terry Ford. 
Zdravotnícke centrum White Oak Medical Center, ktoré bolo pôvodne pomenované Washington 
Sanitarium spoluzakladateľkou cirkvi, Ellen G. Whiteovou v roku 1907, bolo v poradí 13. sanatórium, 
ktoré založila cirkev adventistov. Asi o storočie neskôr spoločnosť Adventist Healthcare prebudovala 
budovu s rozlohou 47 200 štvorcových metrov na najmodernejšiu nemocnicu so 170 lôžkami. Výhodou 
nemocnice je okolité prírodné prostredie. Z jedálne môžu návštevníci obdivovať jazero a okolité biele 
duby. Tento pohľad naznačuje kontext pre pomenovanie centra Biely dub (White Oak). 
 

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


