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Program pobožností na február 2020 
 

 

15. 2. – kazateľ O. Popovič - Fiľakovo 
22. 2. – kazateľ R. Lacika - Rankovce 
 

   Zborové oznamy 
 

Členské zhromaždenie 
Dňa 1. 2. 2020 bude po poobedňajšej pobožnosti členské zhromaždenie 
ohľadom nových priestorov zboru. 
 

Modlitebný týždeň KD 
V dňoch 8. – 15. 2. 2020 prebehne modlitebný týždeň kresťanského domova 
Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Organizačný tím českého NTM navrhol, aby 
sme sa tento rok zaoberali témou „manželstvo v sieti“. Netušíte, „čo tým 
chcel básnik povedať“? Potom vás srdečne pozývame, aby ste sa zamysleli 
nad prednáškami, ktoré pre vás na danú tému pripravila skupina kresťanských 
teológov a psychológov. 

Ich elektronickú verziu môžete stiahnuť tu:  
http://www.casd.sk/wp-content/uploads/2020/01/Predn%C3%A1%C5%A1ky-MT-
KD-2020.pdf  
Tešíme sa na vašu účasť 

 

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 
 

 

  1. 2. 8. 2. 15. 2. 22. 2. 29. 2. 

Piatok 
(Košice 1) 

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

Košice 1 
9:00 

15:00 

Popovič O. 
Popovič O. 

Členské zhr. 

Balogová L. 
Soós B. 

Pôda L. 
Kažová I. 

Butala J.. 
Popovič O. 

Lacika R.  
Lacika R. 

Košice 2 9:00 Butala J. Soós B. Lacika R. Popovič O. Kmec B. 

Poproč 9:00 Lacika R. Popovič O. Duchoňová A. Márföldi D. Duchoňová A. 

Čakanovce 
9:00 

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

Západy slnka: 
 

31. 01.     16:29 
07. 02. 16:41 
14. 02. 16:52 
20. 02. 17:04 
28. 02. 17:15 

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      Február 2020  

 
 
 
 
 
 

Zbory : 

Košice I 
Košice II  
Poproč 
Čakanovce 

 
 
  

 
  

 
 

Práve keď som so svojím nákupným vozíkom 
prechádzala oddelením pečiva a zahýbala do ďalšej 
uličky, skoro som narazila do dievčatka ktoré určite 
ešte nechodilo do školy. Jej ustrašený pohľad mi 
prezradil, že zrejme stratila svoju mamičku.  

Postavila som svoj vozík trochu bokom a sklonila 
som sa k nej: „Ty nemôžeš nájsť svoju mamičku?“ 

Prikývla a jej vzlykanie hneď prešlo v plač, 
končiaci slovami: „Mamička, kde si?“ 

Sotva som ju uchopila za ruku, aby som jej 
mamičku pomohla nájsť, objavila sa na konci 
vedľajšieho oddelenia žena, ktorá sa k nám 
ponáhľala. Stratené dievčatko bola nájdené.  

O dva rady ďalej, kde sa predáva ovocie, som ju 
uvidela znova. To už bezpečne sedela na sedadle 
vozíku. Jej uplakaná tvár pripomínala predchádzajúci 
zážitok.  

Stále bola ešte trochu smutná a nemienila 
odpovedať na môj úsmev. Keď som však videla, ako 
vo svojej dlani zviera malú čokoládu, vedela som, že 
čoskoro bude všetko v poriadku.  

Táto malá udalosť ma priviedla na myšlienku že 
aj dospelý človek sa môže dostať do podobnej 
situácie. Aj on sa môže ocitnúť v nejakom inom 
„oddelení“.  

Trebárs v oddelení zúfalstva, kde ho obklopujú 
ťažkosti a pochybnosti. Ono male dievčatko 
oddeľovali od mamičky police s tovarom, zatiaľ čo 
teba oddeľuje od nebeského Otca malomyseľnosť a 
neistota.  

Pozri sa však dobre okolo seba!  
Neobklopuje ťa úplne. Je tu možnosť, ako sa 

dostať z nepríjemnej situácie. Ako mamička z nášho 
príbehu, tak i Boh „Nie je od nikoho z nás ďaleko“ 
(Sk 17,27).  

Stačí len modlitba, a môžeš ho nájsť.  

„Bože, kde si?“ To je nárek ľudí, ktorých zrenie 
je obmedzené stenami smútku, utrpenia, sklamania a 
smrti.  

Boh nám však dáva odpoveď hovorí k nám v 
Biblii, vo svojom písanom slove a vo svojom Synovi, 
živom Slove.  

On je nežný Pastier, ktorý sa stará o svoje 
bezmocné ovce (Žalm 23; Iz 40,11; Luk 15,4-7).  

On je hospodár, ktorý zachraňuje neplodný strom 
(Luk 13,6-9).  

On je Otec, ktorý víta márnotratného syna (Luk 
15,11-24).  

Jeho láska je väčšia ako láska ktorejkoľvek 
matky (Iz 49,15).  

Boh je ten, ktorý klope na srdcia ľudí a pozýva 
ich k večným zdrojom (Zj 3,20;  

Jan 4,14; Zj 22,17). , ... On je tiež Mužom 
bolesti, ktorý plače nielen nad Jeruzalemom, ale aj 
nad svetom, ktorý zavrhol svoju jedinú nádej na 
záchranu (Luk 19,41.42).  

Otec sa pre nás vydal vo svojom božskom 
Synovi, aby sme mohli zdieľať to, čo je jeho večným 
vlastníctvom (Jan 1,1.14; 3,16; 14,1-3).  

Ak sa práve dnes nachádzaš v onom oddelení 
zúfalstva a tvoj plač je len tichým vzlykaním alebo 
úzkostným nárekom, volaj k tomu, ktorý „na sebe 
zakúsil všetky pokušenia ako my“ (Žid 4,15). 

Boh sa nikomu nevnucuje, ale jeho ucho je 
pripravené načúvať tým, ktorí si uvedomujú, že sú 
stratení a bezmocní. 

Boh je nám vždy k dispozícii. V žalme 50,15 nás 
nabáda: „Vzývaj ma“. 

„Kto ku mne príde, toho nevyhodím von“ (Jan 
6,37). 

Áno, Boh čaká a je ochotný pomôcť aj tebe. Stačí 
len keď sa mu zveríš so svojimi potrebami a 
problémami.

 
 
                                                                                                                  váš kazateľ, Rastislav Lacika 
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„Hospodin 

je svojmu 

ľudu 

útočiskom a 

pevnosťou 

pre 

Izraelcov.“        
    
 
 
 
 

       Joel 3,16 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Prichádza deň horiaci ako pec. Vtedy sa stanú všetci spupní a 
všetci, ktorí páchajú bezbožnosť, slamou a prichádzajúci deň ich spáli 
– vraví Hospodin mocností. Nezanechá koreňa ani vetvy“ Malachiáš 
4,1 (ROH); Malachiáš 3,19 (ECAV). 

 Satan, koreň každého hriechu, i všetci, čo pášu zlo a sú jeho 
ratolesťami, zahynú. Skončí sa hriech so všetkým utrpením a 
záhubou, ktorú spôsobil. Žalmista hovorí: „Karhal si pohanov a 
bezbožného si zahubil, na večné veky si vytrel ich meno. 
Nepriateľom je koniec; troskami sú na večnosť.“ Žalm 9,6.7. 

Božie deti sa však pri Božom súde nemusia báť: „Hospodin je 
svojmu ľudu útočiskom a pevnosťou pre Izraelcov“ Joel 
3,16 (ROH); Joel 4,16 (ECAV). Deň, ktorý bude priestupníkom 
Božieho zákona dňom hrôzy a záhuby, poslušným bude „nevýslovnou 
radosťou, plnou slávy“. 1. Petra 1,8. Hospodin hovorí: „Zhromaždite 
ku mne mojich zbožných, čo uzavreli so mnou zmluvu pri obeti! 
Nebesá budú hlásať jeho spravodlivosť, lebo sám Boh je 
sudcom.“ Žalm 50,5.6. „Potom zase uvidíte rozdiel medzi 
spravodlivým a bezbožným, medzi tým, kto Bohu slúži, a tým, kto 
mu neslúži.“ Malachiáš 3,18. „Čujte ma, vy, ktorí poznáte spásu, ľud, 
ktorý v srdci nosí moju náuku!“ „Beriem ti z rúk čašu omámenia a 
kalich môjho hnevu; nebudeš ho už viac piť.“ „Ja, ja som vaším 
Tešiteľom!“ Izaiáš 51,7.22.12. „Lebo keby sa aj vrchy pohli a 
pahorky sa klátili, moja milosť sa nepohne od teba, ani moja zmluva 
pokoja sa neskláti, hovorí Hospodin, ktorý sa zmilúva nad 
tebou.“ Izaiáš 54,10 

Výsledkom slávneho plánu vykúpenia bude návrat sveta do 
náručia Božej milosti. Všetko, čo hriech zmaril, bude obnovené. 
Vykúpený bude nielen človek, ale aj zem, aby sa stala večným 
príbytkom poslušných. Šesťtisíc rokov bojuje satan, aby sa zem stala 
jeho trvalým vlastníctvom. Splní sa pôvodný Boží stvoriteľský zámer. 
„Svätí Najvyššieho dostanú kráľovstvo a udržia kráľovstvo na 
večnosť, na večné veky.“ Daniel 7,18 

„Od slnka východu až po západ bude pochválené meno 
Hospodinovo.“ Žalm 113,3. „V ten deň bude Hospodin jediný a 
jeho meno jediné.“ „Hospodin bude kráľom nad celou 
zemou.“ Zachariáš 14,9. V Písme čítame: „Hospodine, naveky pevne 
stojí v nebesiach tvoje slovo.“ „Jeho všetky rozkazy sú hodnoverné, na 
večné veky upevnené pravdivo a správne.“ Žalm 119,89; 111,7.8. 
„Sväté ustanovenia, ktoré satan nenávidí a chce ich odstrániť, bude 
ctiť celý očistený vesmír.“ „Lebo ako zem vyháňa svoje výhonky a 
ako záhrada dáva vzklíčiť svojmu osivu, tak Hospodin dá vyrásť 
spáse i chvále pred všetkými národmi.“ Izaiáš 61,11 

                                     
                                

                           PP str. 250 – 251

strana  č. 3 

   Správy Adventistickej informačnej služby 
 
Prezident Svetovej cirkvi adventistov vyzýva členov, aby sa počas smrtiacich požiarov modlili za 
Austráliu. 
Prosím, modlite sa za Austráliu! Myslite na našich drahých bratov a sestry v celej Austrálii, pretože zažívajú 
katastrofickú situáciu s dlhotrvajúcimi požiarmi, čo má za následok obrovské straty na životoch a majetku. 
Požiare doteraz spálili viac ako šesť miliónov hektárov pôdy v Austrálii, najmenej 24 ľudí prišlo o život a viac ako 
1500 domov bolo zničených - vrátane mnohých, ktoré patria členom adventistov siedmeho dňa. Okrem toho boli 
kvôli zúriacim požiarom zrušené táborové stretnutia, letné tábory pre mladých a rôzne povznášajúce a 
inšpiratívne podujatia. 
Sme vďační organizácii ADRA za aktívne poskytovanie pomoci v rôznych austrálskych komunitách a za 
adventistické zbory a členov v celej krajine, ktorí počas tejto doby rôznymi spôsobmi pomáhali a veľkoryso 
prispievali. 
Prosme, aby Boh dal každému v Austrálii silu, odvahu a statočnosť uprostred tejto veľmi náročnej a ťažkej 
situácie. Modlime sa, aby Boh poslal dážď a aby sa upokojil vietor. A nezabudnite sa modliť za hasičov, ktorí 
statočne bojujú s plameňmi, a za tých, ktorí sa starajú o mnoho ľudí postihnutých týmito požiarmi. Takéto 
tragédie sú určite ďalším znamením toho, že Pán čoskoro príde! Modlime sa za silu a odvahu hovoriť o nádeji, 
ktorú máme svetu, ktorý zúfalo potrebuje Spasiteľa. 
—Ted N. C. Wilson, predseda GK CASD 
 
Cirkev adventistov posudzuje škody po zemetrasení v Portoriku 
Vedúci adventistickí pracovníci v Portoriku sú stále zmätení zo série zemetrasení, ktoré postihlo Portoriko 
začiatkom januára, a vyvrcholilo do otrasov s intenzitou 7,4 stupňa Richterovej stupnice. Zemetrasenia najviac 
zasiahli južné časti ostrova, najmä v Guayanille a Guánike, spôsobili usmrtenie jednej osoby a zranenie desiatky 
ďalších a spôsobili výpadky energie. Medzi členmi cirkvi neboli hlásené žiadne úmrtia. 
Doteraz bolo zničených šesť domov, ktoré patria členom cirkvi a vedúci cirkvi na združení v južnom Portoriku 
zhromažďujú informácie o naliehavých potrebách členov. 
Vyučovanie na troch adventistických školách v južnom Portoriku boli pozastavené na týždeň, kým neboli 
posúdené statikmi. V iných častiach ostrova neboli hlásené žiadne väčšie škody na modlitebniach ani 
adventistickým školských zariadeniach. 
Stavební inžinieri zhodnotili tretie a štvrté poschodie adventistickej nemocnice Bella Vista v meste Mayaguez, no 
nenašli žiadne štrukturálne poškodenie. Pacienti na týchto dvoch podlažiach museli byť nakrátko evakuovaní 
kvôli výpadku energie, zatiaľ čo generátor pre tieto poschodia bol stabilizovaný. 
Luis Rivera, hospodár cirkvi v Portoriku a predseda predstavenstva nemocnice Vista Vista, uviedol, že 
„nemocnica prevádzkuje v rámci možností danej situácie s generátormi, ktoré majú k dispozícii.“ 
Univerzita Antillean Adventist University v meste Mayaguez neutrpila škody. 
Vedúci cirkvi budú naďalej posudzovať potreby v najviac postihnutých regiónoch a hľadať spôsoby, ako im 
pomôcť v nasledujúcich dňoch a týždňoch. 
 
Medzi tými, ktorých postihli masívne záplavy v Indonézii sú aj adventistické rodiny 
Kým svet v noci 31. decembra 2019 oslavoval Nový rok, občania indonézskej Jakarty sa pripravovali na 
prívalové dažde a silné záplavy, pretože monzúny a stúpajúce rieky zaplavili indonézske hlavné mesto a postihli 
populáciu viac ako 30 miliónov ľudí. 
Miestne orgány začali evakuáciu po celom meste, pretože počet obetí sa zvyšoval následkom zosuvov pôdy 
a úrazov elektrickým prúdom. Podľa správ bolo potvrdených 53 mŕtvych a mnoho ďalších bolo označených za 
nezvestných. 113 000 rodín bolo nútených opustiť domovy v meste Jakarta, čo predstavuje viac ako 400 000 
jednotlivcov. 
Masívne záplavy v Jakarte spôsobili zastavenie hlavných prostriedkov dopravy a letiská boli uzavreté. V 
niekoľkých oblastiach mesta dosiahla hladina vody 3 metre. Indonézsky poskytovateľ elektrickej energie vypol 
zdroj prúdu, aby zabránil ďalším úrazom elektrickým prúdom v oblastiach ponorených do vody. Devastácia 
spôsobená nedávnymi záplavami zasiahla aj adventistov v Jakarte. 
Tímy pre núdzové situácie v rámci organizácie ADRA vykonali okamžitý prieskum, aby okamžite poskytli pomoc 
rodinám postihnutým povodňami. Dobrovoľníci ADRA poskytli pomoc 300 rodinám v Bekasi City darovaním 
potravín na priamu konzumáciu. Ďalšie balíky boli poskytnuté do iných postihnutých oblastí. Mesto Bekasi je 
výrazne postihnuté masívnymi záplavami s viac ako 10 000 vysídlencami. 
ADRA Indonézia úzko spolupracuje s miestnou samosprávou, aby našla najlepšie spôsoby, ako pomôcť v tejto 
situácii postihnutým rodinám. Cirkev adventistov siedmeho dňa v južnej Ázijsko-Pacifickej oblasti prosí o 
modlitby za všetkých v Jakarte. 
 
 
 Správy AIS sú prevzaté z  http://news.adventist.org  

 


