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Program pobožností na marec 2020 
 

 

                     14. 3. – kazateľ R. Lacika – Rankovce 
 

   Zborové oznamy 
 

SOBOTA MODLITIEB ZA ŽENY 
Keďže prvá marcová sobota je v rámci našej cirkvi modlitebným dňom za ženy, 
nechceme ani my na to zabudnúť. Preto 7.3.2020 chceme dopriať viac priestoru 
ženám. 
TÉMA: Sme Kristovou vôňou /2Kor 2,14-15/ 
Dopoludnie: 
Bude tradičná bohoslužba vo všetkých našich zboroch. Prosíme kazateľov, aby 
svoje úvahy prispôsobili k uvedenej téme + modlitebná chvíľa za ženy. 
Odpoludnie: 
ZBOR KE 2 HLAVNÁ 68 
Srdečne pozývame ženy zo všetkých našich zborov (KE 1, KE 2, Čakanovce, 
Poproč), ktoré chcú a majú chuť spoločne s ostatnými ženami chváliť nášho Pána. 
Začíname spoločným pohostením pre ženy o 12.00 hod. a veríme, že každá 
prispeje niečím chutným, s čím sa podelí s ostatnými. Následne začiatok 
pobožnosti o 14.00 hod. 
ZBOR KE 1 TAJOVSKÉHO 8 
Tradične o 15.00 hod. – pobožnosť pre všetkých ostatných. 
V prípade, že chcete prispieť do programu, kontaktujte osobne, alebo telefonicky: Daniela 
Popovičová – 0907 496 306. 
 

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 
 

 

  7. 3. 14. 3. 21. 3. 28. 3. 

Piatok 
(Košice 1) 

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

Košice 1 
9:00 

15:00 
Lacika R. 

Popovič O. 
Balogová L. 

Uhrin R. 
Kažová I. 

E. Kormoš 
Popovič O. VP  

Popovič O. 

Košice 2 9:00 Popovič O. Uhrin R. E. Kormoš Lacika R. 

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

Čakanovce 
9:00 

13:30 
Balog O. Balog O. Balog O. KE VP 

Západy slnka: 
 

06. 03. 17:26 
13. 03. 17:37 
20. 03. 17:47 
27. 03. 17:58 

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      Marec 2020   

 
 
 
 
 
 

Zbory : 

Košice I 
Košice II  
Poproč 
Čakanovce 

 
 
  

 
  

 
 

„Ja som tá cesta ...“ Ján 14, 6 
Judaizmus vidí spasenie ako rozhodnutie 

založené na morálke, ktoré sa uskutoční, zavŕši 
počas súdneho dňa. Hinduizmus na ceste duše 
vesmírom očakáva zase početné prevtelenia. 
Budhizmus riadi váš život podľa štyroch 
vznešených právd a vznešenej osemsmernej 
cesty. Moslimovia vďačia za  svoju cestu 
Alahovi skrz päť pilierov viery. Mnoho 
svetských či náboženských filozofov považuje 
napr. smrť  za priateľa, za krok do vyššej sféry 
bytia, alebo naopak za skrytý a neznámy „veľký 
skok do tmy“ končiaci definitívnym zánikom. 
Ježiš však naopak vidí smrť ako nepriateľa, nad 
ktorým však zvíťazil, keď vstal z mŕtvych a ako 
riešenie ponúka pre všetkých vzkriesenie. 
Mnohí sa  ale napriek tomu nespočetné podoby 
rozporuplných duchovných ciest snažia zlúčiť, 
spojiť a vytvoriť akýsi univerzálny „kompilát“, 
ktorý by mohol vyhovovať každému.  

Preto niektorí ľudia dávajú dohromady 
Krista s Mojžišom, Mohamedom, Konfúciom či 
inými duchovnými vodcami. Ježiš však 
povedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik 
nepríde k Otcovi, iba skrze mňa“ (Ján 14, 6). 
Mnohí však namietajú: „Predsa, všetky cesty 
vedú do neba.“ 

 Ale ako by mohli? Budhisti sa tešia na 
nirvánu, ktorá je dosiahnuteľná po viac než 547 
prevteleniach. Kresťania ale veria v jeden časný 
život, smrť, vzkriesenie, súd a večnosť, kedy sa 
budú radovať z Boha. 

 Populárny humanizmus,  v ktorom sa 
ústredné miesto prisudzuje človeku,  jeho blahu 
a potrebám, zdôrazňuje racionalizmus a 
spravidla odmieta náboženstvo a Boha ako 

stvoriteľa života. Ježiš však tvrdí, že ON je 
zdrojom života.  

Špiritizmus vás tajomnými cestami, 
okultnými praktikami, čítaním z dlaní či 
hviezd,  zasvätí do rôznych  tajomstiev a ukáže 
vám možno vašu osobnú budúcnosť. No 
kresťania zásadne prijímajú radu z Biblie 
a svoju budúcnosť vkladajú do Božích rúk. 
Hinduisti vnímajú viacnásobného a neosobného 
Boha. Nasledovníci  Krista však na rozdiel od 
nich veria „... že je len jeden osobný Boh, ktorý 
je naším milujúcim Otcom.“ (1 Kor 8, 4).  

Každé nekresťanské náboženstvo je 
spoznateľné podľa toho, že je vo svojej podstate 
samospasiteľné a hovorí: „Ty sa môžeš 
zachrániť.“ Ale Ježiš hovorí: „Moja smrť na 
kríži ťa zachraňuje.“ Nie všetky cesty vedú do 
Londýna, nie všetky lode plávajú do Austrálie a 
nie všetky lety končia v Ríme. Podobne nie 
každá cesta vedie k Bohu. On prehlásil: 
„Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza 
k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ Ján 14, 6 

Ježiš vybudoval úplnú a jedinečnú cestu, 
ktorá celkom iste nezahŕňa samospasenie. 
Vyčistil jedinečný a úzky priechod, ktorý nie je 
a nesmie byť skomplikovaný ľudským úsilím. 
„Do života vedie tesná brána a úzka cesta, a 
málo je tých, čo ju nachádzajú.“  Mt 7, 14 

  Ponúka nám jedinečné pozvanie, v ktorom 
On pracuje a my dôverujeme.  On umiera a my 
žijeme, On pozýva a my veríme. „Ježiš im 
odpovedal: „Toto je Boží skutok, aby ste verili v 
toho, ktorého on poslal.“  (Jn 6, 29). 
 
 
                               Váš kazateľ, Oliver Popovič
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„Ak sú vaše 

hriechy ako 

šarlát, môžu 

zbelieť na 

sneh; ak sú 

červené ako 

purpur, 

môžu byť 

ako vlna..“        
    
 
 
 
         Iz 1,18 
 

 

Keď ti Duch Svätý prebudil svedomie, čiastočne si si uvedomil 
zákernú moc viny a na úbohosť hriechu hľadíš s odporom. Chápeš, že ťa 
odlúčil od Boha a že si v zajatí moci zla. Čím viac sa chceš z neho 
vymaniť, tým viac poznávaš svoju bezmocnosť. Tvoje pohnútky nie sú 
čisté, tvoje srdce je poškvrnené. Cítiš, že tvoj život je plný sebectva a 
hriechu. Túžiš po odpustení, očistení a vyslobodení. Čo máš robiť, aby si 
získal súlad s Bohom, podobnosť jemu? 

Potrebuješ nebeské odpustenie, pokoj a lásku v duši. Za peniaze sa to 
nedá kúpiť, rozum na to nestačí, múdrosť to nevie dosiahnuť. Nieto 
nádeje, že by si to docielil vlastným úsilím. Boh ti to však ponúka ako 
dar, „bez peňazí a bez platenia“. Izaiáš 55,1. Stačí vystrieť ruku a uchopiť 
to. Pán hovorí: „Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh; ak 
sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna.“ Izaiáš 1,18. „A dám vám 
nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra, odstránim to kamenné 
srdce z vášho tela a dám vám srdce mäsité.“ Ezechiel 36,26. 

Vyznal si svoje hriechy a v srdci si sa ich zriekol. Si rozhodnutý 
odovzdať sa Bohu. Choď teda k nemu a pros ho, aby zmyl tvoje hriechy 
a dal ti nové srdce. Ver, že on to urobí, pretože to zasľúbil. Ježiš za 
svojho pozemského života učil, že dar, ktorý nám Boh zasľubuje, musíme 
prijímať vierou a vtedy je náš. Ježiš uzdravil ľudí z rôznych chorôb, keď 
uverili v jeho moc. Pomáhal im v tom, čo mohli vidieť, a tým prebúdzal 
v nich dôveru, aby sa spoľahli na neho aj v tom, čo vidieť nemôžu. Tak 
ich privádzal k viere, že má moc odpúšťať hriechy. Jasne to povedal pri 
uzdravení človeka postihnutého porážkou: „Ale aby ste vedeli, že Syn 
človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, – povedal ochrnutému: 
Vstaň, vezmi svoje lôžko, a choď domov!“ Matúš 9,6. Takisto hovorí 
evanjelista Ján, keď píše o Kristových divoch: „Ale toto je napísané, aby 
ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a veriac – aby ste mali život v jeho 
mene“. Ján 20,31. 

Z jednoduchej správy Písma o Ježišovom uzdravovaní chorých sa 
môžeme niečo dozvedieť aj o tom ako veriť v neho, keď ide o odpustenie 
hriechov. Sledujme príbeh ochrnutého pri Bethezde. Úbohý trpiteľ bol 
bezmocný, už tridsaťosem rokov nepohol údmi. Ježiš mu však predsa 
prikázal: „Vstaň, vezmi svoje lôžko, a choď domov!“ Tento chorý človek 
mohol povedať: „Pane, ak chceš, uzdrav ma, poslúchnem Tvoje slovo.“ 
Nie, on uveril Kristovmu slovu. Veril, že je uzdravený a v tom okamihu 
sa aj pohol. Chcel chodiť – a chodil. Konal podľa Kristovho slova a Boh 
mu dal moc. Bol uzdravený. 

Takisto si aj ty v moci hriechu. Nemôžeš odčiniť svoje už spáchané 
hriechy. Nemôžeš si zmeniť srdce a stať sa svätým. Boh však sľubuje, že 
to všetko pre teba vykoná prostredníctvom Krista. A ty veríš tomuto 
sľubu. Vyznávaš svoje hriechy a odovzdávaš sa Bohu. Chceš mu slúžiť. 
Len čo to urobíš, Boh splní slovo, ktoré ti dal. Ak veríš zasľúbeniu – ver, 
že ti odpustil a očistil ťa, – Boh svoj sľub splní a ty si uzdravený práve 
tak, ako keď Kristus dal ochrnutému moc chodiť, len čo ten uveril, že je 
uzdravený. Ak veríš, je to tak. 

Nečakaj, kým pocítiš, že si uzdravený, ale povedz: „Verím tomu, je 
to tak, a to nie preto, že to cítim, ale preto, že to Boh zasľúbil.“ 

                                                          EGW. Ck, str. 34 - 35.
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Koronavírus si vyžiadal život prvého adventistu 
Adventisti siedmeho dňa by sa mali modliť a prejavovať súcit ako Kristus, keďže nový koronavírus si vyžiadal život prvého adventistu v Číne 
a hrozí, že naruší verejnú evanjelizáciu v rôznych častiach sveta. K dispozícii je len málo podrobností o členovi cirkvi, ktorý zomrel. Je 
známe, že najmenej päť ďalších členov cirkvi bojuje s touto infekciou v Číne. V Hubei - v čínskej provincii, kde sa objavila nákaza, sa 
nachádza veľa adventistických zborov. 
Miestna pobočka agentúry ADRA V Číne dodala ochranné výstroje, aby pomohla zdravotníckym orgánom bojovať s vírusovým ochorením, 
ktoré zabilo viac ako 2 000 ľudí a nakazilo viac ako 75 000 ľudí na celom svete, uviedol Robert Folkenberg ml., predseda Čínskej únijnej 
misie cirkvi adventistov. 99% týchto prípadov je v Číne. 
Členovia cirkvi pomáhajú čínskym zdravotníckym pracovníkom všetkými možnými spôsobmi, uviedol Folkenberg. 
Adventistická agentúra ADRA sa snaží pripraviť ázijských občanov, aby sa vedeli účinne chrániť. „Úzko spolupracujeme s čínskou vládou a 
miestnymi orgánmi na dodržiavaní usmernení, aby naši pracovníci neboli vystavení zdravotným rizikám,“ hovorí Mario Oliveira, riaditeľ 
krízového manažmentu ADRA International. "Dostali sme žiadosti o pomoc od cirkvi adventistov v Číne a komunikujeme s nimi, aby sme 
vyhoveli ich potrebám." 
ADRA bude v Ázii tiež poskytovať školenia o tom, ako znížiť riziko infekcie, a pripravuje plány na boj proti vírusu v Afrike a regiónoch 
južného Tichomoria. Okrem toho ADRA spolupracuje s rôznymi organizáciami s cieľom pomôcť pri dodávaní špeciálnych respirátorov N95 
do nemocníc a zdravotníckych zariadení vo viacerých provinciách v strednej a východnej Číne, kde je najvyššia miera infekcií. 
Predseda cirkvi adventistov Ted N.C. Wilson 30. januára vyzval celosvetovú cirkev k modlitbám za Čínu a iné miesta postihnuté 
koronavírusom. Uviedol, že nové obmedzenia v dôsledku prepuknutia tohto ochorenia môžu narušiť verejnú misiu. 
Wilson však vidí „dôležitú príležitosť pre členov cirkvi, aby prejavili Kristov súcit pri pomáhaní ostatným, ktorí sa v týchto neobvyklých 
situáciách obávajú alebo sú v priamej núdzi.“ 
„Kdekoľvek ste na svete, uvedomte si, že každá situácia môže byť príležitosťou na misijné poslanie a poslúženie ľuďom v rámci iniciatívy 
TMI - zapojenie všetkých členov v mene Ježiša,“ uviedol. Upozornil ľudí, aby konali s modlitbou. 
"Modlite sa, prosím, za obmedzenie a zastavenie tejto vážnej choroby, za bezpečnosť všetkých, ktorých sa to týka v Číne a inde, aj za tých, 
ktorí stratili svojich milovaných," uviedol. „Využite každú príležitosť, aby ste nechali Ducha Svätého pôsobiť cez vás, aby sa dotkol životov 
ľudí, keď sa blížime ku koncu času a Kristus čoskoro príde.“ 
 

Divízia východnej a strednej Afriky oslávila misijné výsledky v Ugande 
Delegáti z 11 krajín, ktoré tvoria Východo-centrálnu Africkú divíziu (ECD), sa nedávno stretli v Kampale v Ugande, aby oslávili úspechy misie 
v tomto regióne. Toto stretnutie nazvané „Misia Extravaganza“ sa konalo na okraji Kampaly na národnom štadióne Nelsona Mandelu v 
Namboole. Na štadióne bolo z diaľky počuť chvály a modlitby, keď zhromaždenie počúvalo misijné správy, svedectvá o záchrane a budúce 
plány v misii. 
Pred oslavou divízia organizovala evanjelizačné prednášky. Dva týždne boli evanjelisti z celého regiónu rozmiestnení po meste Kampala 
a jeho okolí. Riaditeľka oddelenia žien a detí ECD Debbie Maloba uviedla, že na kongrese sa zúčastnilo aj vyše 2 000 žien. Koordinovala 
tiež TCI (Total Children Involvement), čo je iniciatíva určená pre deti, aby sa stali evanjelistami. 
Vrcholom tejto udalosti bol krst viac ako 3 000 ľudí na konci evanjelizačného programu. 
Stretnutia, ktoré spájajú celú divíziu, a ktoré by svedčili o Božej premieňajúcej sile, boli snom predsedu divízie Blasiousa Ruguriho. Vo 
svojom príhovore v Ugande Ruguri vyzval adventistov, aby sa zamerali na misiu a chválili Pána, keď dáva žatvu. Ruguri pripomenul niektoré 
zázraky, ktoré sa udiali na území tejto divízie, ako napríklad bezprecedentný nárast cirkvi, ktorá má v súčasnosti viac ako 4 milióny členov. 
Spomenul tiež novú lekársku fakultu ECD v Rwande, ktorá je v súčasnosti vlajkovou loďou vzdelávania v tejto divízii. 
Stretnutie ECD v Ugande bolo tiež udalosťou na oživenie a reformáciu účastníkov. William Cox zo Spojených štátov sa v kázaní venoval 
téme ospravedlnenia, posvätenia a oslávenia skrze Ježiša Krista. 
Podobné stretnutie sa konalo pred piatimi rokmi v meste Dar es Salam v Tanzánii. 
 

Adventistická škola v Jordánsku sa výrazne rozšírila 
Adventistická škola pôsobiaca 78 rokov v regióne Blízkeho východu v Jordánsku sa zdvojnásobila, keď rozšírila svoje priestory tak, aby 
mohla ponúkať mimoškolské kurzy zdravia, anglického jazyka a hudby pre miestnu komunitu. 
Predseda cirkvi Ted N.C. Wilson pri príležitosti slávnostného strihania pásky prirovnal adventistickú školu v jordánskom hlavnom meste 
Amman ku snu biblického patriarchu Jakoba o rebríku siahajúcom zo zeme do neba, po ktorom vystupovali a zostupovali anjeli. Jakob tento 
sen mal, keď spal asi 100 kilometrov od školy. Sen, ktorý je zaznamenaný v 1.Moj 28, ubezpečil Jakoba, že má priame spojenie s nebom, 
povedal Wilson. 
„Adventistická škola môže byť ako tento vzácny rebrík, ktorý spája ľudí s Bohom nebies,“ povedal Wilson asi 150 funkcionárom, členom 
cirkvi a ďalším zhromaždeným v novej multifunkčnej hale školy. "Bez ohľadu na vaše náboženské pozadie, chcem vám povedať, že je 
dôležité, aby sme udržiavali spojenie s Všemohúcim Bohom," uviedol. "Verím, že táto adventistická škola to bude robiť." 
Adventist National School, ktorá bola otvorená v roku 1942, má v súčasnosti 105 študentov, ktorí študujú v prvom až dvanástom ročníku. Po 
rozšírení bude škola schopná zdvojnásobiť počet žiakov a ponúknuť množstvo doplnkových programov, vrátane kurzov fajčenia, seminárov 
o zdravom životnom štýle a ďalšie iniciatívy zameraných na zlepšenie zdravia. 
Škola, ktorá sa nachádza na Rainbow Street, v obľúbenej jedálenskej a nákupnej zóne v blízkosti centra Ammánu, bude ponúkať aj kurzy 
hudby a angličtiny. 
Cirkev adventistov siedmeho dňa je kráľovským dekrétom uznaná ako náboženská organizácia v Jordánsku. 
Táto slávnosť, na ktorej sa zúčastnil Wilson a jeho manželka Nancy odštartovala ich trojtýždňovú cestu zameranú na povzbudenie veriacich 
členov cirkvi v piatich krajinách: Ghana, Južná Afrika, Malawi a Angola. 
 

Na žiadosť adventistov Angola prehodnotí sobotné skúšky 
Angolský prezident a predseda parlamentu súhlasili, že na základe žiadosti predsedu cirkvi Teda N. Wilsona zvážia ospravedlnenie 
adventistických študentov zo sobotných skúšok na štátnych univerzitách a iných verejných školách. 
Wilson tento vládny prísľub oznámil počas sobotnej kázne na športovom štadióne v angolskom hlavnom meste Luanda, kde sa zhromaždilo 
asi 35 000 adventistov. Zachovávanie soboty je veľkým problémom pre mnohých adventistických študentov v tejto africkej krajine. 
Wilson nastolil otázku sobotných skúšok počas tridsaťminútovej schôdzky s angolským prezidentom Joãom Lourençom v prezidentskom 
paláci 13. februára. Poďakoval prezidentovi za náboženskú slobodu poskytovanú Angolanom, a uviedol, že krajina by mohla lepšie prispieť k 
rozvoju spoločnosti, ak by rozšírila slobodu svedomia na všetkých. "Je to otázka morálky a slobody svedomia," uviedol. 
Poukázal na to, že mnohí zo 650 000 členov cirkvi v Angole sú mladí ľudia. Asi 80 percent z 210 000 adventistov pokrstených len v meste 
Luande má menej ako 30 rokov. 
Lourenço, ktorý otvoril stretnutie poďakovaním Wilsonovi za úsilie cirkvi adventistov o pozdvihnutie spoločnosti, uviedol, že sa bude vážne 
zaoberať preplánovaním sobotných skúšok na iný deň. Prezident, ktorý je kresťanom, navrhol, aby sa skúšky pre adventistických študentov 
presunuli na piatok alebo pondelok. 

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

 


