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Program pobožností na december 2015 

 

 

   Zborové oznamy 
 
Ďakovná bohoslužba 31. 12. 2015 
V zbore na Tajovského sa vo štvrtok, dňa 31. 12. 2015 o 17.00 h  

uskutoční ďakovná bohoslužba oboch zborov spojená s novoročnými 

veršíkmi. Toto stretnutie bude spojené s pohostením. Pripravme sa 

na to. 

 
Krst 

Dňa 18. 12. 2015 budeme mať slávnosť svätého krstu o 17.00 hod. 

na Tajovského 8. Tešíme sa, že sa Ivan Polaško ml. rozhodol 

odovzdať svoj život Ježišovi. 

 
Prednášky Zjavenie Jána 
Každú stredu o 17.00 hod. na Hlavnej 68 sa konajú prednášky pre priateľov z knihy 
Zjavenie. 
 
Stretnutia mládeže 

Každý týždeň vo štvrtok o 17.00 hod. sa konajú pravidelné stretnutia mládeže. 

 
 
 

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 
 

 

  05. 12. 12. 12. 19. 12. 26. 12. 

Piatok (Košice 1) 18:00 Lacika R. Saraka A. 
Popovič O. - 

Krst 
Lefkovits S. 

Košice 1 
9:00 
15:00 

Popovič O. 
Popovič O. 

Byrtus B. 
Balogová L. 

Lacika R. VP 
Mládežnícka 

Petruš P.  
Butala J. 

Košice 2 9:30  Lacika R. Butala J. Popovič O. Kažová I. 

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

Čakanovce 
9:00 
13:30 

Lefkovits S. ------------ KE VP Ulrichová I. 

Západy slnka: 
 

04. 12. 15:40 
11. 12. 15:39 
18. 12. 15:40 
25. 12. 15:43 

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. 20. ročník   December 2015   

 
 
 
 
 
 

Zbory : 

Košice I 
Košice II  
Poproč 
Čakanovce 

 
 
  

 
  

 
 

Ktosi našiel na povale medzi starými vecami 
staré husle. Vo vnútri mali napísané slávne meno 
„Stradivarius“. Rozradostnený išiel k odborníkovi, 
ktorý vyrába husle a ponúkol husle na predaj.  
Odborník sa na ne pozrel, zahral na nich, ale 
zaplatil len nízku cenu. Podľa zvuku poznal, že je 
to falzifikát, neúspešná napodobenina. 

Vo vzťahoch medzi ľuďmi to býva podobné. 
Označenie „kresťan“ nie je zárukou, že kto si tak 
hovorí, skutočne aj kresťanom je. Kresťan sa 
pozná podľa toho, ako sa prejavuje, obrazne 
povedané, podľa tónu, ktorý vydáva. 

V biblii čítame: „Buďte k sebe navzájom 
láskaví a milosrdní...“ (Ef 4,32). Táto výzva 
apoštola všetkým nasledovníkom Pána Ježiša je 
aktuálna aj dnes. Byť kresťanom neznamená 
uznávať len nejaké zásady viery, ale prejaviť 
Ježišovo zmýšľanie v medziľudských vzťahoch. 
Žijeme v uponáhľanej dobe, v honbe za 
úspechom, často bývame unavení a podráždení. 
Mnoho ľudí dáva bezohľadne voľný priechod 
svojim náladám a tým zraňujú svoje okolie. 
V opačnom prípade si však môžeme overiť, akú 
radosť či úľavu pripraví človeku preukázaná alebo 
prijatá láskavosť. 

Prameňom láskavosti je náš nebeský Otec. 
Celá rada žalmov začína a končí zvolaním: 
„Chváľte Hospodina, lebo je dobrý a láskavý...“ 
Kristus zostúpil k ľuďom ako zosobnená lásk-
avosť. „Ale keď sa zjavila dobrota a ľudomilnosť 
nášho Spasiteľa Boha...“ (Tit 3,4). Pre nasledov-
níkov Ježiša je láskavosť samozrejmou povin-
nosťou: „Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, 
vezmite na seba milosrdný súcit, dobrotivosť, 
pokoru, miernosť, trpezlivosť...“ (Kol 3,12). 

Ako pôsobí láskavosť? „Obavy ťažia ľudské 
srdce, ale láskavé slovo vracia radosť“ (Prísl 
12,25). „Láskavé slová sú ako plast medu“ (Prísl 
16,24). Na mrzutých ľudí pôsobí láskavosť často 
ako slnko na mesiac. Keď slnečné lúče dopadnú 
na povrch mesiaca, odrážajú sa späť. Ako prameň 
čerstvej vody osvieži unaveného pútnika, dá mu 
novú silu a odvahu ísť ďalej, tak pôsobia aj 
láskavé a povzbudzujúce slová. 

Láskavosť nás skrášľuje. 
Láskavosť pôsobí ako telesná a duševná 

kozmetika. Priaznivo mení výraz tváre, je 
účinnejšia než drahé kozmetické prípravky a než 
sebenáročnejšia masáž. Láskavosť sa radí medzi 
ovocie Ducha. Vo výpočte rôznych prejavov lásky 
je na poprednom mieste. 

Máme byť láskaví ku všetkým ľuďom? Božia 
odpoveď je jednoznačná: „Služobník Pánov má 
byť prívetivý ku všetkým.“ (2 Tim 2,24). 
Láskavosť ku každému je jedinečné životné pravi-
+dlo. Ušetrí nám mnoho trápenia. Snažme sa byť 
láskaví aj k ľuďom, ktorí nám nie sú sympatickí. 

Zloba a závisť dokážu zničiť rodinné zväzky. 
Jozefovi bratia „nenávideli ho a nemohli sa s ním 
prívetivo rozprávať“ (1 Moj 37,4). Viedlo to až 
k nepriateľ-skému mlčaniu, ktoré mohlo skončiť 
brato-vraždou. Ľadové mlčanie medzi manželmi 
býva počiatkom rozpadu rodiny. Ako často 
zabúdame v šedých dňoch manželského života na 
láskavé slová uznania, ktoré by zmenili náladu. 

Prajem si, aby sme vydávali pravý zvuk 
láskavosti. Aby sme sa mali radi, boli ku sebe 
láskaví. Aby bolo vidno, že sme Kristovými  
učeníkmi, podľa toho, že bude medzi nami láska. 
(Zdroj ZD.) 

 

                                           S prianím Božieho vedenia, 
 váš kazateľ,  Rastislav Lacika 
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„Vezmite 
na seba 
moje jarmo 
a učte sa 
odo mňa, 
lebo som 
tichý a 
pokorný 
srdcom, a 
nájdete 
odpočinu-
tie pre 
svoje 
duše.“        
    
 
 
 

        Matúš 11,29 
 
 

 

 
Nežne a láskavo volá Kristus strápených: „Vezmite na seba 

moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný 
srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše.“ Matúš 11,29 

Tieto Kristove slová sú pozvaním pre každého človeka. Či si 
to uvedomujeme, alebo nie, všetci sme unavení a klesáme pod 
ťarchou starostí. Všetci sme zaťažení bremenami, ktorých nás 
môže zbaviť iba Kristus. Najťažšie bremeno, aké nesieme, je 
bremeno hriechu. Keby sme túto ťarchu mali niesť sami, zničila 
by nás. Na našom mieste je však ten, ktorý je bez hriechu. 
„Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých 
nás.“ Izaiáš 53,6 

Ježiš vzal na seba bremeno našej viny. Odbremení naše 
unavené ramená. Dá nám odpočinok. Ponesie i bremeno starostí 
a žiaľu. Vyzýva nás, aby sme sa mu zdôverili s každou 
starosťou, lebo nás miluje a pamätá na nás. 

Starší brat ľudského pokolenia je pri nebeskom tróne. 
Zaujíma sa o každého človeka, ktorý k nemu prichádza ako k 
svojmu Spasiteľovi. Z vlastnej skúsenosti vie, aké sú naše 
slabosti i potreby a aké silné sú naše pokušenia, pretože „bol vo 
všetkom skúšaný, ale bez hriechu“. Židom 4,15. Bdie nad tebou, 
chvejúcim sa dieťaťom Božím. Dolieha na teba pokušenie? 
Vyslobodí ťa. Si slabý? Posilní ťa. Nemáš poznanie? Poučí ťa. 

Si ranený? Uzdraví ťa. Pán „určil počet hviezd“ a tiež 
„uzdravuje skrúšených srdcom a obväzuje im rany“. Žalm 
147,4.3. 

Keď na vás dolieha úzkosť a akékoľvek skúšky, zverte sa s 
nimi Pánovi. Pomôže vám obstáť a vydržať. Ukáže vám spôsob, 
ako vyriešiť problémy a ťažkosti. Čím slabší a bezradnejší sa 
cítite, tým silnejší budete v jeho sile. Čím je vaše bremeno 
ťažšie, tým krajší bude pokoj, ktorý zakúsite, keď to bremeno 
vložíte na neho. 

Priateľov môžu rozdeliť rôzne okolnosti, i nepokojné vlny 
šíreho mora. Od nášho Spasiteľa nás však nemôžu oddeliť 
žiadne okolnosti a žiadna vzdialenosť. Nech sme kdekoľvek, 
vždy je po našej pravici, aby nám pomáhal, viedol nás, dvíhal a 
tešil. Kristova láska k vykúpeným je väčšia než láska matky k jej 
dieťaťu. Je našou prednosťou zostať v jeho láske a povedať: 
„Verím v Krista, lebo dal svoj život za mňa.“ 

Ľudská láska sa môže meniť. Kristova láska je nemenná. Ak 
ho prosíme o pomoc, vystiera ruku, aby nás zachránil. 

„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. 
       

 Cesta k zdraviu a životnej harmónii str. 42-43
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   Správy Adventistickej informačnej služby 
 

V Pororiku sa stovky adventistov zúčastnili pochodu s cieľom oboznámiť ľudí o sobote 
Adventisti siedmeho dňa v Portoriku rozniesli posolstvo o sobote 7. dňa po uliciach hlavného mesta San Juan počas 
špeciálneho pochodu, v ktorom zdôraznili biblické štvrté prikázanie. Viac ako 650 účastníkov pochodu nieslo 
transparenty a nápisy, spievali piesne a distribuovali literatúru v sobotu popoludní 31. októbra, od Plaza de la 
Democracia po Plaza de Armas pri mestskom magistráte. 
Pathfinderi spievali a adventistickí lekárski kadeti viedli pochod.  Stovky členov spievali a poukazovali podnikateľom, 
obchodníkom, pouličným predavačom a okolostojacim na svätý deň. 
"Videli sme ako ľudia vychádzajú na svoje balkóny, aby sa pozreli aká to je hudba a pochodujúci dav," povedal pastor 
David Sebastian, vedúci oddelenia komunikácií cirkvi vo východnom Portoriku, ktorý pomáhal akciu organizovať. 
"Zámerom našej aktivity bolo oboznámiť ľudí v San Juane o tom, že sobota je siedmy deň – a podľa Biblie deň 
odpočinku," dodal. 
Cirkev organizuje niekoľko pochodov v priebehu roka, ale toto bol prvý, ktorý bol zameraný na sobotný deň, vysvetľuje 
Sebastian. 
Pochod sa skončil bohoslužobným programom pri západe slnka na mieste kde začal - na Plaza de la Democracia. 
Vzhľadom k tomu, činnosť skončila pred budovou Kapitolu, členovia a okolostojaci boli upozornení na sedem kľúčových 
bodov o sobote: Je to kresťanský deň, deň stretávania Božej rodiny, deň odpočinku, je to Boží recept na ľudský stres, 
bol to deň vybraný Bohom a nie je možné ho zmeniť, patrí Bohu a jeho zachovávanie je vyjadrením lásky k Ježišovi. 
 
V Hong Kongu bola otvorená “zázračná nemocnica” 
Na kopci v Hong Kongu stojí zbrusu nová 25-poschodová budova nemocnice, ktorú predstavitelia Cirkvi adventistov s.d. 
nazývajú zázrakom. 
Budova za 219 miliónov dolárov, ktorú oficiálne otvorili v utorok 24. 11. 2015 významne rozšíri adventistické služby 
zdravotnej starostlivosti v sekulárnom veľkomeste, kde cirkev zistila, že najefektívnejší spôsob, ako oboznámiť ľudí o 
Ježišovej láske je prostredníctvom liečby, ktorú poskytuje v svojich dvoch miestnych nemocniciach. 
"Boh priviedol správnych ľudí na správne miesta v správny čas, aby tento projekt mohol byť úspešný," povedal Robert 
Folkenberg ml., vedúci dvoch nemocníc a predseda čínskej unijnej misie Cirkvi adventistov. 
Nová budova je rozšírením nemocnice Hong Kong Adventist Hospital - Tsuen Wan, ktorá sa nachádza v susednej 
päťpodlažnej budove od chvíle, keď ju založil známy adventistický lekár Harry Miller v roku 1964. 
Nemocnica chce robiť oveľa viac, než len liečiť chorých. Hlavný dôraz je kladený na preventívnu medicínu, na pomoc 
ľuďom žiť zdravo prostredníctvom lepšej stravy, odpočinku a cvičenia. Rečníci na otváracom ceremoniáli zdôraznili, že 
štatistiky verejného zdravia ukazujú, že väčšina chorôb je spôsobená ne-komunikatívnymi problémami spojenými so 
zlými rozhodnutiami v oblasti životného štýlu. 
Nemocnica je súčasťou Adventistickej zdravotníckej siete, ktorú tvorí 170 nemocníc a 430 zdravotníckych zariadení po 
celom svete. 
Folkenberg povedal, že nová nemocnica bude žiariť ako maják Kristovej uzdravujúcej lásky v preľudnenej metropole. 
"Máme veľmi dobrú povesť," povedal Folkenberg. "Ľudia vedia o Cirkvi adventistov vďaka našim nemocniciam." 
Avšak len asi 7 percent z 7,1 milióna obyvateľov mesta sú kresťania. 
 
Autobus s Pathfindermi havaroval na ceste na camporee v strednom Mexiku 
Takmer tridsať Pathfinderov vyviazlo pri havárii autobusu s ľahšími škrabancami a modrinami vďaka Božiemu 
zázračnému zásahu potom čo vozidlu zlyhali brzdy na horskej ceste, keď cestovali na camporee v Mexiku. 
Vedúci Sergio Cruz Robles popísal hrozný zostup z kopca o 5:30 ráno dňa 13. Novembra, keď Pathfinderi zo štátu 
Michoacan v centre Mexika cestovali 530 kilometrov na camporee, na ktorom sa malo zúčastniť asi 3300 Pathfinderov. 
Cruz povedal, že si všimol, ako sa vodič autobusu snaží zvládnuť zákruty na horskej ceste celú noc, a preto sa presunul 
do prednej časti autobusu, aby videli, čo sa deje. 
V autobuse cestovalo 38 ľudí, vrátane najatého vodiča. Asi po 450 km cesty autobusu zlyhali brzdy. 
"Keď sa autobus už nedal ovládať, obával som sa najhoršieho a počul som, ako vodič kričí: "Držte sa - všetci!“, "Povedal 
Cruz. 
Väčšina cestujúcich vtedy spala. "Ale videl som Božiu ruku, pretože autobus sa len zosunul na bok bez nejakého silného 
nárazu," povedal Cruz. "Deti pri nehode  vyviazli so škrabancami a hrčami." Všetkých 38 ľudí dostalo prvú pomoc na 
mieste a traja boli prevezení do nemocnice v meste Cuernavaca. Vodič nebol zranený. Štátna agentúra pre starostlivosť 
o deti vzala deti pod svoj dozor, a neskôr ich prepustila rodičom v súlade so zákonmi o ochrane dieťaťa. 
Miestni administrátori cirkvi sa na mieste nehody postarali o batožinu, a odovzdali ju rodičom. Vzhľadom k tomu, že 
rodičia museli cestovať viac ako šesť hodín, aby si vyzdvihli svoje deti a potom sa museli vysporiadať s vládnou 
byrokraciou, sa Pathfinderi nedostali na camporee, ktoré sa konalo 13. až 16. novembra v adventistickom campe v 
Xalostoc, Morelos, povedal Cruz. 
V Pathfinderi, ktorí reprezentovali tri rôzne kluby, sa pripravovali päť mesiacov, aby sa zúčastnili camporee v strednom 
Mexiku, ktoré sa koná každých päť rokov. Boli sklamaní, že skončili 90 minút pred cieľom, ale "sme nesmierne vďační za 
Božiu ochranu," povedal Cruz. 
 
 
 Správy AIS sú prevzaté z  http://news.adventist.org  

 


