
Program pobožností na jún 2020 

20. 6. -  R. Lacika - Rankovce 
27. 6. - R. Lacika - Dovolenka 

   Zborové oznamy 
Milé sestry a bratia,
na základe priaznivého vývoja situácie ohľadne obmedzení(spojených 

s Covid19), ktoré sa týkajú našich bohoslužieb, sa výbory zborov KE1 a KE2 
zhodli v tom, že počnúc sobotou 6.6.2020, sa z milosti Božej uskutočnia 
spoločné zhromaždenia v priestoroch našich modlitební.

Vzhľadom na stále platné hygienické a organizačné opatrenia, chcem upozorniť 
na povinnosť nosenia rúška v interiéri, dezinfekciu rúk (bez podania rúk, 
bozkov, objímania sa). V zhromaždení budeme môcť sedieť v tzv. 
šachovnicovom usporiadaní (do kríža).

Výbor sa taktiež zhodol v tom, že bohoslužby sa budú zatiaľ konať v skrátenom 
režime. To znamená, že sa uskutoční len doobedňajšie zhromaždenie a to 
s takýmto časovým rozvrhom a programom:

-       začiatok bohoslužby  je o 9:00 hod.
-       spoločná sobotná škola, max. 40 minút (aj so spevom a modlitbou)
-       10 minút prestávka
-       kázanie max. 40 minút (aj so spevom a modlitbou)
Detská sob. škôlka pre prípad potreby bude taktiež zabezpečená.
Milé sestry a bratia, všetci sa už tešíme na spoločné stretnutie. Zároveň však prosíme všetkých tých, ktorí 
by z nejakého dôvodu mohli patriť do rizikovej skupiny (vek, zdravotné problémy) a tak sa vystaviť 
ohrozeniu svojho zdravia alebo zdravia druhých, aby svoju  účasť na spoločnej bohoslužbe zatiaľ 
zvážili.                                                                          
Taktiež prosíme tých, ktorí sa z nejakého iného dôvodu nedokážu zhostiť so  spomínanými opatreniami a 
rešpektovať ich, aby svoju účasť odložili na neskôr...  
Ďakujeme za vaše pochopenie.
Nech vám náš Pán a Spasiteľ bohato žehná.
                                                                            Za výbory zborov KE1 a KE2,
                                                                                                                                kazateľ, Oliver Popovič

6. 6. 13. 6. 20. 6. 27. 3.

Košice 1 9:00 Popovič O. Pôda L. Balogová L. Butala J.

Košice 2 9:00 Lacika R. Márföldi D. Kormos E. Kmec B.

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

Čakanovce 9:00 
13:30

Balog O. Popovič O. Ulrichová I. Balog O.

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 

Západy slnka: 

05. 06. 20:33 
12. 06. 20:38 
19. 06. 20:41 
26. 06.     20:42 

Údaje o západe slnka  
sú prevzaté z http://
www.sunrisesunset.c
om/calendar.asp 
a platia pre geografickú 
polohu mesta Košice.

 

Apoštol Pavol píše: 
„Boh nám totiž nedal ducha 

bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a 
rozvahy.“ 2 Timotejovi 1,7 

My ľudia máme strach, ktorý 
vstúpil do nášho života s hriechom. 
Ale tiež sa bojíme toho, čo spôsobili 
hriechy a násilia iných ľudí. Máme 
strach z nebezpečenstva. Máme strach 
z vírusov. Je nám úzko bez pomoci, 
sme zúfalí bez Boha.  

Nevolať o pomoc je hriech (5 Moj 
22,24). To znamená báť sa zavolať; 
zmieriť sa so zlom a slabosťou. To 
znamená pripustiť Božiu bezmocnosť, 
ponížiť Boha. Satan nám chce Boha 
vziať, hriech nás k nemu nechce 
pustiť, strach nám všetko skresľuje ... 
Je tma. Ruky hľadajú kratučké steblá 
provizórnych riešení, zatiaľ čo k nám 
bolo spustené lano viery. A človek 
umiera strachom ... „Preto bdejte celý 
čas a modlite sa, aby ste mali silu 
uniknúť všetkému, čo má prísť, a 
postaviť sa pred Syna človeka.“ (Luk 
21,36). Preto sa Kristus pýtal, či nájde 
vieru na zemi, až sa vráti (Luk 18,8).  

Nenapadá vám, že to všetko zahŕňa 
život patriarchu Jakoba? Hriech 

podvodu, strach z Ezava, útek; potom 
to hodené lano - rebrík medzi nebom a 
zemou v Bétel. A nakoniec zase strach 
z Ezava. Nie z rozčúleného brata, ale 
zo skúseného, mocného a bohatého 
muža (1Moj 32,11).  

Keby všetko bývalo skončilo len pri 
objektívnom ľudskom úsudku, pri 
konštatovaní nevyhnutnej porážky - 
nebol by z Jakoba Izrael. Pred 
stretnutím s Ezavom prežil Jákob noc 
veľkého súženia a strachu. Volal o 
pomoc. Prosil o požehnanie. Ráno 
vyšlo slnko v Penuel ...  

Boh neponúka provizórne riešenie. 
Nedáva požehnanie za misku šošovice. 
Plné požehnanie a konečné víťazstvo 
získavame v odvážnom dobrodružstve 
viery.  

„A im povedal: „Čo ste takí 
u s t ra šen í? E š t e s t á l e nemá te 
vieru?“ (Mar 4,40). „Nebojte sa! 
Vydržte a uvidíte, ako vás dnes 
Hospodin zachráni” (2 Moj 14,13). 
Podľa ZD 

             Váš kazateľ, Rastislav Lacika 

Zborový mesačník Cirkvi adventistov s. d. 25. ročník 06     Jún 2020

Zbory : 

Košice I 
Košice II  
Poproč 
Čakanovce

                 Signál 
                       Signál 
                                Signál 

  Nebojte sa!



„Keď však 
príde on, 
Duch 
pravdy, 
uvedie vás 
do celej 
pravdy 
lebo 
nebude 
hovoriť 
sám od 
seba, ale 
bude 
hovoriť, čo 
bude 
počuť.“     
 

          Ján 16,13 

 
Nič tak nezveľadí rozumové schopnosti ako štúdium 

Písma. Žiadna iná kniha tak nepovznesie myšlienky ako 
obsažné pravdy Písma. Keby ľudia študovali Božie slovo, ako 
by mali, zmýšľali by veľkoryso, mali by ušľachtilý charakter a 
boli by pevní vo svojich zámeroch a zásadách. S tým sa dnes 
stretávame už len veľmi zriedka. 

Z unáhleného prístupu k Písmu býva len malý úžitok. 
Človek môže prečítať celú Bibliu, a predsa nezachytí jej krásu 
a nepochopí jej hĺbku a skrytý význam. Štúdium určitej časti, 
kým nie je jasný jej zmysel a zrejmý jej vzťah k plánu 
spasenia, má väčšiu cenu, než prečítanie mnohých kapitol bez 
určitého zámeru a bez získania pozitívneho poučenia. Bibliu 
mávaj pri sebe. Keď máš príležitosť, čítaj ju a jej texty sa uč 
naspamäť. Aj cestou za svojimi povinnosťami alebo naspäť 
domov si môžeš prečítať určitú stať, uvažovať o nej, a tým si 
ju utvrdiť v mysli... 

Bez sústredenej pozornosti a modlitebného štúdia 
nemôžeme získať ani múdrosť. Niektoré časti Písma sú nám 
ihneď jasné, no sú aj také, ktorých význam nie sme na prvý raz 
schopní pochopiť. Jeden text Písma treba porovnávať s 
druhým. Vyžaduje sa pozorné skúmanie, modlitebné 
uvažovanie a také štúdium bude bohato odmenené. Ako baník 
nachádza žily vzácneho kovu ukryté pod zemským povrchom, 
tak aj vytrvalý skúmateľ hľadajúci v Božom slove poklad 
nájde pravdy veľkej ceny skryté pred pohľadom povrchného 
čitateľa. Inšpirované slová zvažované v srdci budú ako prúdy 
vyvierajúce z prameňa života. 

Písmo sa nikdy nemá skúmať bez modlitby. Skôr, než 
otvoríme Božie slovo, prosme o svetlo Ducha Svätého a 
dostaneme ho. Keď Natanael prišiel k Ježišovi, Spasiteľ zvolal: 
„Ajhľa, pravý Izraelita, v ktorom nieto lesti.“ Natanael 
povedal: „Odkiaľ ma znáš?“ Ježiš odpovedal: „Prv, ako ťa 
Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom.“Ján 
1,48.49 (ROH); Ján 1,47.48 (ECAV). Pán Ježiš uvidí aj nás, ak 
ho budeme v súkromí modlitby prosiť o svetlo, aby sme 
poznali, čo je pravda. Anjeli zo sveta svetla budú s každým, 
kto pokorným srdcom prosí o Božie vedenie. 

Duch Svätý vyvyšuje a oslavuje Spasiteľa. Jeho poslaním 
je predstaviť Krista, čistotu jeho spravodlivosti a slávne 
spasenie, ktoré máme jeho prostredníctvom. Ježiš hovorí: „Z 
môjho vezme a bude zvestovať vám.“ Ján 16,14. Ako si Boh 
musí vážiť ľudí, keď za nich vydal na smrť svojho Syna a 
Ducha Svätého určil za jediného spoľahlivého učiteľa nebeskej 
pravdy a stáleho sprievodcu človeka!  

                               EGW. Cesta ku Kristovi, str. 60 - 61 

    Poznanie Boha
E.G.W.:

   Správy Adventistickej informačnej služby 

Zasadnutie Generálnej konferencie bolo odložené 
Vedenie Cirkvi adventistov siedmeho dňa 19. marca oznámilo odloženie zasadnutia Generálnej konferencie 
(pôvodne plánované na rok 2020) na rok 2021 v dôsledku rýchleho a nepredvídateľného šírenia pandémie 
COVID-19. 
Generálna konferencia sa bude konať v Indianapolise v štáte Indiana a je naplánovaná na 20. až 25. mája 2021. 
Pôvodne bola naplánovaná na 25. júna až 4. júla 2020. 
Zasadnutie Generálnej konferencie je duchovným a pracovným stretnutím svetovej cirkvi. Počas stretnutia sa 
volia vedúci predstavitelia cirkvi po celom svete a rozhoduje sa o veciach, ako sú základné vieroučné body, 
znenie ústavy a cirkevného manuálu. 
Predseda Cirkvi adventistov siedmeho dňa, Ted N. C. Wilson, prosí všetkých členov, aby sa naďalej modlili za 
Božie vedenie. "V rámci prípravy na 61. zasadnutie Generálnej konferencie, modlime sa spoločne za úžasné 
Božie vedenie a o vyliatie posledného dažďa Ducha Svätého v očakávaní skorého druhého príchodu Ježiša 
Krista." 

Zemetrasenie v Záhrebe – cirkevné budovy boli poškodené, členovia sú v bezpečí 
V nedeľu 22. marca, krátko po 6. hodine zasiahlo Záhreb, hlavné mesto Chorvátskej republiky, zemetrasenie o 
sile 5,3 stupňa, po ktorom nasledovalo niekoľko ďalších otrasov. Epicentrum bolo len 9,6 km od centra mesta. Je 
to najväčšie zemetrasenie, ktoré zasiahlo krajinu v priebehu 140 rokov. K zemetraseniu došlo v čase 
obmedzeného pohybu v dôsledku koronavírusu, vrátane zastavenia električkovej a autobusovej dopravy. 
V obavách o svoj život ľudia utiekli do ulíc. Došlo k viacerým zraneniam. Najviac zasiahnuté je historické 
centrum mesta, v ktorom bolo veľa budov postavených pred viac ako 100 rokmi. Padajúce obkladačky, malta a 
tehly zničili veľa áut. 
V súčasnosti neexistujú žiadne správy o zraneniach členov cirkvi adventistov. 
V starom centre mesta sa nachádza kancelária Chorvátskeho združenia, centrálna modlitebňa a niekoľko 
kazateľských bytov. Tieto budovy boli poškodené a v súčasnosti prebieha podrobná analýza škôd. 
Chorvátske združenie zatiaľ nemá oficiálne správy o škodách na domoch členov, hoci na sociálnych sieťach sa 
objavili fotografie naznačujúce určité škody. 
Cirkev adventistov v Chorvátsku vyzýva všetkých členov, aby sa modlili za Božiu ochranu pre všetkých ľudí, 
najmä tých, ktorí boli zranení pri zemetrasení alebo boli infikovaní koronavírusom. 

Na Galapágoch bolo otvorené adventistické múzeum 
Adventistický profesor biológie zázračným spôsobom získal prvotriedny pozemok (na frekventovanom mieste) 
na Galapágskych ostrovoch, kde v 70. rokoch otvoril poľnú stanicu pre študentov univerzity Loma Linda. 
Dňa 29.2.2020, takmer o 50 rokov neskôr, bolo na tomto mieste otvorené významné múzeum a výskumné 
centrum, v ktorom môžu turisti aj vedci skúmať pôvod Zeme pomocou najmodernejších technológií. Na otvorení 
sa zúčastnili stovky ľudí. 
V otváracom príhovore predseda cirkvi Ted Wilson povedal v sále plnej vedcov, vládnych predstaviteľov a členov 
cirkvi nasledovné: "Adventisti siedmeho dňa nachádzajú zdroj chápania nášho pôvodu, dôvodu našej existencie 
a nášho zámeru chrániť prírodu v našom vzťahu s Bohom. Kiežby sa ľudia prostredníctvom tohto múzea 
dozvedeli viac o svojom pôvode a Bohu." 
Zástupca primátora mesta Puerto Ayora poďakoval cirkvi adventistov za otvorenie múzea a predpovedal, že 
vystavené exponáty si príde pozrieť veľa návštevníkov. Ekvádorská vláda odhaduje, že Galapágske ostrovy, 
ktoré sa nachádzajú asi 1000 kilometrov západne od pobrežia Ekvádoru, ročne navštívi štvrť milióna turistov. 
V Prírodovednom múzeu, ktoré sa nachádza na hlavnej ulici Charlesa Darwina v meste Puerto Ayora, 
turistickom uzle Galapágov, sa nachádzajú dotykové televízory a náhlavné súpravy s virtuálnou realitou, kde sa 
dajú sledovať fosílie a obrovské korytnačky, a návštevníkom tak ponúkajú interaktívny zážitok, pomocou ktorého 
môžu skúmať bohatú prírodnú históriu týchto legendárnych tichomorských ostrovov. Okrem výstavnej haly boli 
pre vedecký výskum vyhradené dve múzejné miestnosti. 
V sobotnom kázaní v modlitebni nad múzeom Ted Wilson povedal, že najväčším dôkazom Božej stvoriteľskej 
moci je Biblia, a prečítal niekoľko veršov, ktoré opisujú Boha ako Stvoriteľa, vrátane Izaiáša 45:18 a štvrtého 
prikázania v 2.Moj 20: 8-11. 
„Preto sme adventisti siedmeho dňa,“ povedal Wilson. „Zachovávame toto štvrté prikázanie, aby sme si 
pripomínali, kto je náš Stvoriteľ. Sobota je večným znamením Ježiša ako nášho Stvoriteľa a Vykupiteľa.“

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


