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Program pobožností na január 2020 

 

18.1. – kazateľ R. Lacika – Rankovce  
25. 1. – kazateľ O. Popovič – Michalovce  
 

   Zborové oznamy 
 
 

Desať dní modlitieb 
Ako tradične, aj začiatkom roku 2020 
organizuje Cirkev adventistov siedmeho dňa 
po celom svete Desať dní modlitieb za 
vyliatie Ducha svätého. Tento rok to bude v 
termíne od 8. do 18. januára 2020. Témou 
stretávania v priebehu týchto dní bude 
„Hľadanie Božieho Ducha“. 
Okrem štúdia uvedenej tematiky sa môžu 
účastníci v rámci modlitebných stretávaní 
zamerať aj na príhovorné modlitby ohľadne 
svojich osobných aj zborových potrieb. 
Materiály v elektronickej podobe a ďalšie potrebné informácie sú tu: 

http://www.casd.sk/desat-dni-modlitieb-2020/ 

 

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 štúdium biblie. Študujeme list Galaťanom. Tajovského 8 
o 18.00 hod. Tešíme sa na Vás. 

 

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 
 

 

  4. 1. 11. 1. 18. 1. 25. 1. 

Piatok 
(Košice 1) 

18:00 Popovič O. Lacika R. Sverlovič P. Pôda L. 

Košice 1 
9:00 

15:00 
Popovič O.  
Popovič O. 

Lacika R. 
Lacika R. 

Pôda L. 
M. Majtán - 

Černák 

Butala J. 
Balogová L. 

Košice 2 9:00 Kažová I. Popovič O. VP 
M. Majtán - 

Černák 

Detská 
bohoslužba 
Korpášovci 

Poproč 9:00 Duchoňová A. Ulrichová I. Duchoňová A. Saraka A. 

Čakanovce 
9:00 

13:30 
Balog O. Balog O. Popovič O. Ulrichová I. 

10 dní modlitieb 
 Tajovského 8 o 18.00 h 

Streda 8. 1. Popovič O. 
Štvrtok 9. 1. Kažová I. 
Piatok 10. 1. Lacika R. 
Sobota 11. 1. Lacika R. 
Nedeľa 12. 1. Ulrichová I. 
Pondelok 13. 1. Lacika R. 
Utorok 14. 1. Balogová L. 
Streda 15. 1. Popovič O. 
Štvrtok 16. 1. Butala J 
Piatok 17. 1. Sverlovič P. 
Sobota 18. 1. Pôda L. 

Západy slnka: 
 

03. 01. 15:50 
10. 01. 15:58 
17. 01. 16:08 
24. 01. 16:18 
31. 01.     16:29 

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. 25. ročník      Január 2020  

 
 
 
 
 
 

Zbory : 

Košice I 
Košice II  
Poproč 
Čakanovce 

 
 
  

 
  

 
„Jedného každého dielo vyjde najavo, pretože to 

ten deň ukáže, lebo sa zjaví v ohni. A jedného 
každého dielo, aké ktoré je, sám ten oheň skúsi.“  1. 
Korintským 3,13 

Jedného dňa povedal vôl mulici (potomok koňa 
a somára): „Predstierajme, že sme chorí.“  Mulica 
odporovala: „Nie, musíme dokončiť  túto prácu.“ Vôl 
ale predsa len predstieral že je chorý, a farmár mu 
preto doniesol čerstvé seno. Keď sa mulica vrátila  
po celodennej drine pri oraní, vôl sa jej spýtal, ako 
sa jej darilo a mulica povedala: „Celkom to išlo v 
poriadku.“ Vôl sa ďalej zvedavo vypytoval: „Hovoril 
o mne niečo farmár?“ Mulica odpovedala: „Nič.“ 
Na druhý deň vôl znovu predstieral, že je chorý. Keď 
sa mulica vrátila domov, vôl sa opýtal: „Tak ako to 
šlo?“ Mulica povedala: „V poriadku.“ Po týždni sa 
vôl opýtal: „Povedal dnes niečo farmár o mne?“ 
Mulica odpovedala: „Mne osobne nepovedal nič, ale 
zastavil sa pri mäsiarovi a akosi dlho s ním 
hovoril...!“ 

Počas nášho života by sme mali pochopiť jednu 
dôležitú vec: narodili sme sa, aby sme naplnili 
Bohom daný zámer. Keď neurobíš to, čo máš, čím ťa 
Boh poveril, na čo ti dal schopnosti a obdarovanie, 
bude to mať dôsledky, tu i vo večnosti. Pokiaľ čas 
márniš a nevyužívaš ho účelne, môžeš ľahko 
dopadnúť  ako ten lenivý vôl, ktorý predstieral  
chorobu, alebo ako figovník v Ježišovom 
podobenstve: „Preto povedal vinohradníkovi: ‚Pozri, 
už tri roky chodím hľadať na tomto figovníku ovocie, 
no nič nenachádzam. Vytni ho! Načo zbytočne 
vyčerpáva zem?‘“ Lk 13,7 

No k životu sa môžeme postaviť aj ináč. 
Príkladom dobre investovaného úsilia, darov 
a schopností, je život obráteného prenasledovateľa 
rannej cirkvi (Saula), ap. Pavla. Pavol sa 
nekompromisne zameral na svoje povolanie. 
Zvestoval Krista. Za každých okolností to robil 
presvedčene s plným nasadením. Krátko predtým, 

než bol popravený, napísal: "... beh som dokonal ..." 
(2. Timoteovi 4, 7).  

Všimni si, Pavol „nekľučkoval“, on svoje dielo 
„dokončil“! A zase naopak, v Biblii čítame 
podobenstvo o istom mužovi, ktorý obdržal hrivnu, 
aby ju zúročil, no on ju nezodpovedne zakopal a za 
svoj nerozumný počin zaplatil vysokú cenu... (Luk 19 
kap.) To preto, že v Božích očiach je najväčším 
zlyhaním zo všetkých zlyhať v investovaní času, 
talentu a bohatstva, ktoré ti dal On pre svoj zámer. 
Jedného dňa tvoj život bude zrevidovaný. Nazýva sa 
to „Kristova súdna stolica“. Pavol píše, že dielo 
každého človeka bude vystavené „ohňu“, aby bolo 
zrejmé, či si to dielo udrží svoju hodnotu. Ak dielo 
vydrží v ohni, staviteľ dostane odmenu. Ale ak dielo 
zhorí, staviteľ utrpí veľkú stratu (1. Korintským 3,13-
15). 

Milý brat a sestra, už je to nejaký  čas, ako si 
pochopil a  uveril, že tvoj život môžeš bezpečne 
postaviť a budovať len na Kristovi  a jeho zásluhách: 

Lebo iný základ nemôže nikto položiť mimo toho, 
ktorý je položený, ktorým je Ježiš Kristus“ (1. 
Korintským 3,11).  Je to najlepší spôsob, ako sa 
k životu postaviť zodpovedne a rozumne využiť 
svoje hrivny... 

Pokiaľ je to naozaj tak, potom tvoje úsilie by 
malo mať veľmi konkrétnu a jasnú podobu. Slovom 
i príkladným životom sa môžeš o svojom veľkom 
objave (evanjelium), kým žiješ, deliť  s druhými (ako 
ap. Pavol). K tomu ťa zmocňuje a poveruje samotný 
Pán. Nebudeš sa tomu vyhýbať a pokladať to za 
mrhanie časom... Je to predsa najväčšia úloha,  
prednosť a výsada,  ktorou Ježiš raz a navždy poveril 
všetkých svojich nasledovníkov...  Pridáš sa aj TY?  

A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac 
ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha učiac ich 
zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A 
hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania 
sveta. Amen. Mat 28,19-20 

 
                                                                                                                          Váš kazateľ, Oliver Popovič 
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„Bratia, 

nech každý 

zostáva 

pred 

Bohom v 

tom, v čom 

bol 

povolaný!“        
    
 
 

        1. Kor 7,24 
 

 
 

 

 
Spasiteľ strávil väčšiu časť svojho života na zemi medzi 

ľuďmi tak, že trpezlivo pracoval v tesárskej dielni v Nazarete. 
Slúžiaci anjeli sprevádzali Pána života, keď sa nepoznaný a 
bez pôct stýkal s roľníkmi a robotníkmi. Pri svojej remeselnej 
práci konal svoje poslanie práve tak verne, ako keď uzdravil 
chorého, alebo keď v Galilei kráčal po rozbúrených vlnách. Aj 
v tých najmenších povinnostiach a v najnižšom postavení 
života môžeme žiť a pracovať s Ježišom.  

Apoštol hovorí: „Bratia, nech každý zostáva pred Bohom v 
tom, v čom bol povolaný!„ 1. Korinťanom 7,24. Obchodník 
môže viesť svoj obchod tak, aby svojou poctivosťou oslávil 
Pána. Ak je pravým nasledovníkom Krista, všetko, čo koná, 
bude ľuďom svedčiť o jeho náboženstve a zjavovať im 
Kristovho ducha. Mechanik môže byť snaživým a verným 
predstaviteľom Toho, ktorý spolupracoval s robotníkmi medzi 
galilejskými kopcami. Ktokoľvek vzýva Kristovo meno, mal 
by pracovať tak, aby ľudia pri pohľade na jeho dobré skutky 
mohli oslavovať svojho Stvoriteľa a Vykupiteľa.  

Mnohí ospravedlňovali vlastnú neochotu slúžiť 
svojimi darmi Kristovi poukazovaním na to, že iní dostali 
väčšie dary a prednosti. Všeobecne sa myslí, že Božej službe 
majú svoje schopnosti posvätiť len mimoriadne obdarení 
jedinci. Ľudia sa domnievajú, že schopnosti dostala len určitá 
uprednostnená trieda a ostatní nemajú podiel na práci ani na 
odmene. Ale v podobenstve to tak nie je. Keď pán domu 
povolal svojich sluhov, každému zveril určitú povinnosť. 

Láskavým duchom môžeme spĺňať aj tie zdanlivo 
najponižujúcejšie povinnosti, keď to budeme robiť „z tej duše 
ako Pánovi„. Kološanom 3,23. Ak je v srdci Božia láska, 
prejaví sa v živote. Obklopí nás príjemná Kristova vôňa, takže 
svojím vplyvom budeme ľudí zušľachťovať a obšťastňovať. 

Nevyčkávajte na veľké príležitosti či mimoriadne 
schopnosti, aby ste mohli ísť do Božieho diela. Nemyslite na 
to, ako o vás bude zmýšľať svet. Ak váš každodenný život 
svedčí o čistote a úprimnosti vašej viery a ľudia sú 
presvedčení, že im chcete len dobre, vaše úsilie nevyjde 
nazmar. 
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   Správy Adventistickej informačnej služby 
 

 

V Spojených štátoch bol navrhnutý nový zákon o náboženskej slobode  
V Spojených štátoch bol 6. decembra predstavený navrhovaný zákon s názvom „Spravodlivosť pre 
všetkých“ (Fairness for All). Cieľom legislatívy, ktorá bola predstavená Snemovni reprezentantov, je 
zabezpečiť, aby nebolo možné narušiť slobodné a otvorené uplatňovanie náboženstva bez ohľadu na 
budúce politické trendy. Zástupcovia oddelenia náboženskej slobody cirkvi siedmeho dňa sa zúčastnili 
na tejto akcii, aby vyjadrili svoju podporu. 
Pred dvomi desaťročiami bola náboženská sloboda jednou z najzjednocujúcejších myšlienok 
amerického verejného diskurzu, no dnes sa stala jednou z najpolarizujúcejších myšlienok. V názoroch 
na celoštátnej úrovni sa právna ochrana náboženskej slobody v dnešnej pluralistickej spoločnosti 
označuje napr. ako „meč na diskrimináciu ostatných“ alebo ako „zastaraná a zbytočná“. A pre tých, ktorí 
sledujú trendy náboženskej slobody alebo tých, ktorí patria k náboženskej menšine, je tento seizmický 
posun postojov verejnosti znepokojujúci. 
Tento problém sa však netýka len negatívnych vnímaní a označení. Pred nami sú skutočné a významné 
výzvy, pretože tak, ako sa mení štruktúra spoločnosti, nevyhnutne sa menia aj politické a právne oblasti. 
Práve táto skutočnosť vyvoláva množstvo obrovských obáv pre veriacich ľudí a náboženské 
denominácie, ktoré chcú prevádzkovať modlitebne, školy a iné inštitúcie a zároveň zachovať svoj účel a 
poslanie. 
Modlíme sa, aby adventisti siedmeho dňa mohli hovoriť odvážne hlasom rozumu a láskavosti. Hlasom, 
ktorý odráža láskyplný a jemný súcit nášho Spasiteľa. Hlasom, ktorý odráža náboženskú slobodu v 
našej spoločnosti a zároveň hodnotu každého Božieho dieťaťa. 
 

Tematický atlas Cirkvi adventistov siedmeho dňa 
Na internetových stránkach casd.cz sa objavil Tematický atlas Cirkvi adventistov siedmeho dňa od 
Daniely Valchařovej, ktorý vytvorila v rámci bakalárskeho štúdia. Atlas poskytuje mnoho cenných 
informácií z oblasti života cirkvi. Cieľom práce bolo vytvoriť atlas týkajúci sa CASD, získať dáta z 
rôznych tematických oblastí a spracovať ich do podoby máp. Ďalej pridať doplňujúce texty, obrázky a 
grafy. Zámerom bolo, aby atlas vzdelával aj evanjelizoval. Atlas je možné využiť ako pomôcku v 
sobotnej škôlke pre staršie deti, pri odbornom alebo osobnom štúdiu. Je možné ho darovať novým 
členom a pod. Je vhodný aj pre ľudí mimo cirkvi, ktorí majú záujem sa o CASD dozvedieť niečo viac. 
Atlas začína úvodnou mapou, ktorá znázorňuje hustotu osídlenia sveta adventistov. Ďalej je atlas delený 
do troch kapitol - CASD vo svete, v Európe a v Česku. Mapy sa tiež venujú histórii a vzniku cirkvi, 
šíreniu adventizmu do sveta, životu Ellen G. Whiteovej, vybraným inštitúciám cirkvi, organizačnej 
štruktúre na úrovni sveta, Európy i Česko-Slovenskej únie alebo rozmiestneniu a počtu členov v 
regiónoch. Mapy týkajúce sa Česka sa zameriavajú na počet adventistov a zborov, históriu zborov, 
aktivity a organizácie a na porovnávanie cirkevných údajov s údajmi zo sčítania obyvateľov. 
Je to príležitosť, aby sme sa zaujímali o to, aká je história našej cirkvi, čo sa u nás i vo svete okolo 
adventizmu dialo a deje. A zamyslieť sa nad tým, ako ja osobne môžem pridať ruku k Božiemu dielu. 
 

ADRA pomáha Prešovčanom  
Výbuch a následný požiar bytovky v Prešove zobral desiatkam rodín strechu nad hlavou. ADRA vyjadruje 
ľútosť nad touto veľkou tragédiou, úprimnú sústrasť tým, ktorí stratili svojich najbližších. Myslíme aj na 
ranených a prajeme im skoré uzdravenie. 
Nie je nám to ľahostajné. Preto vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle k zapojeniu sa do verejnej zbierky.  
Humanitárna organizácia ADRA Slovensko pre tento účel poskytuje oficiálny účet verejnej zbierky 
evidovanej MV SR pod č: 000-2019-035385. Svoj finančný dar môžete zaslať na účet verejnej zbierky: 
SK48 0200 0000 0049 7524 1312, VS: 035028 s poznámkou „Prešov“. Svojim príspevkom pomôžete 
rodinám, ktoré to teraz naozaj naliehavo potrebujú. 
Chceme Vás informovať, že na účte verejnej zbierky ADRA sme ku dňu 18.12.2019 vyzbierali 10.216,92 
.-€. Čo k tomu dodať? Srdečne ďakujeme. 
ADRA prostriedky zo zbierky použije do posledného centu pre konkrétne postihnuté rodiny, ktorým 
chceme pomôcť zabezpečiť základné vybavenie domácnosti v ich novom bývaní. Svoje prostriedky 
môžete posielať ešte do 31.1.2020. 
 
 
 Správy AIS sú prevzaté z  http://news.adventist.org  

 


