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Program pobožností na január 2016 

 

1. 1. – 6. 1. – kazateľ R. Lacika je na zimnom tábore s deťmi 
22. 1. – 24. 1. – kazateľ O. Popovič je na stretnutí Joel 
22. 1. – 24. 1. – kazateľ R. Lacika je na stretnutí Joel 
 

   Zborové oznamy 
 

Krst 

Dňa 1. 1. 2016 o 18.00 h. na Tajovského 8 budeme mať slávnosť svätého 

krstu. Tešíme sa, že sa Ivan Polaško ml. rozhodol odovzdať svoj život 

Ježišovi. Po krste bude potluck. Prosím, kto môžete, prineste niečo dobré na 

zjedenie. 
 

Desať dní modlitieb 
Z podnetu Generálnej konferencie CASD, aj 
tento rok sa chceme pripojiť k celosveto-
vému programu Desať dní modlitieb v dňoch 
6. - 16. 1. 2016. Tohtoročnou témou je 
„Zostávať v Kristovi – mať plnosť života“. 
Podujatie, na ktoré pozýva cirkev od januára 2006, vychádza 
z presvedčenia, že Boh je ten, kto vyvoláva duchovné oživenie. 
Materiály k jednotlivým dňom budú k dispozícií na vyžiadanie, alebo na 
našej košickej web stránke:  
http://kosice.casd.sk/udalost/10-dni-modlitieb/ 
 
 

Členské zhromaždenie 
Dňa 30. 1. 2016 bude po skončení dopoludňajšej pobožnosti vo zbore KE 1 členské zhromaždenie, kde 
budú prednesené správy za jednotlivé oddelenia za rok 2015. 
 

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 
 

 

  2. 1. 9. 1. 16. 1. 23. 1. 30. 1. 

Piatok 
(Košice 1) 

18:00 
Popovič O. - 

Krst 
Lacika R. Popovič O. Lefkovits S. Lacika R.   

Košice 1 
9:00 

15:00 
Popovič O.  
Popovič O. 

Saraka A. 
Balogová L. 

Márföldy D. 
Kern B. 

Pôda L. 
Butala J. 

Petruš P. 
Popovič O. 

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

Poproč 9:00 Duchoňová A. Lefkovits S. Bielik S. Saraka A. Lacika R. 

Čakanovce 
9:00 

13:30 
Saraka L. Popovič O. KE 1 Ulrichová I. ------------ 

10 dní modlitieb 
 Tajovského 8 o 18.00 h 

Streda 6. 1. Popovič O. 
Štvrtok 7. 1. Kažová I. 
Piatok 8. 1. Lacika R. 
Sobota 9. 1. Balogová L. 
Nedeľa 10. 1. Pôda L. 
Pondelok 11. 1. Saraka A. 
Utorok 12. 1. Butala J 
Streda 13. 1. Sverlovič P. 
Štvrtok 14. 1. Lacika R. 
Piatok 15. 1. Popovič O. 
Sobota 16. 1.  

Západy slnka: 
 

01. 01. 15:48 
08. 01. 15:56 
15. 01. 16:05 
22. 01. 16:15 
29. 01.     16:26 

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. 21. ročník      Január 2016   

 
 
 
 
 
 

Zbory : 

Košice I 
Košice II  
Poproč 
Čakanovce 

 
 
  

 
  

 
 

Starý kalendárny rok sa nám pomaly stráca 
z dohľadu. Cez pomyselné okno, sa síce ešte  
pozeráme do minulosti a možno bilancujeme,  
no nový rok nám už neodbytne klope na dvere. 

A práve v takýto čas môžeme citlivejšie 
vníma, že náš život nie je bezbrehou veličinou. 
Čas, je akoby oknom, cez ktoré  sa pozeráme na 
míňajúce sa okamihy nášho bytia, ako na 
vzrušujúci filmový seriál. 

Mimochodom, dúfam že v tom starom roku 
sa vám darilo (aj) dobre. Okolo čoho sa točili 
vaše všedné či sviatočné dni? Rodina, vzťahy, 
škola, zamestnanie, či oddych. Prevažovali 
úspechy či bolestivé zlyhania?  Dosiahli ste 
svoje ciele, alebo ste premárnili ste príležitosti ? 
Iste, čo človek, to iný príbeh. Život je naozaj 
pestrý a tak trocha nevyspytateľný. Niekedy 
štedrý, inokedy veru poriadne skúpy. A čas? 
Čas je tichým svedkom všetkého, čo ľudský 
život môže obsiahnuť.  

Dovoľte mi položiť otázku: „ Čo si myslíte, 
aký  bude ten budúci rok?“.  Budúci rok vášho 
života?    Čo asi prinesie? Uvedomujem si, že to 
nie je ľahká otázka. Veď často ani pri pohľade 
do minulosti  nevidíme celkom jasne. Vieme 
teda, čo nás čaká zajtra? Alebo, sme bezbranní 
v rukách okolností a času?   

Možno celkom nevieme čo nás čaká zajtra, 
ale môžeme vedieť, kto nás povedie!                                        
Mojou odpoveďou, je Ježiš Kristus. To je 
faktor, na ktorom záleží. Život nikoho z nás 

nemusí unášať všemocný čas. Vďaka nemu aj 
váš život môže mať skutočne skvelý scenár. 
Robiť si teda starosti o beh budúcich dní je 
možno potrebné, ale len s mierou... Je to 
podobne ako u malých detí. Príliš sa nestarajú 
o jedlo, o to kde budú spať, čo si oblečú,  či 
budú zaplatené účty. To sú predsa starosti  
dospelých. Nároky života, totiž zďaleka 
presahujú ich detské schopnosti. Vďaka 
starostlivým rodičom si môžu plniť svoje detské 
sny, povinnosti a dospievať.  

Je dôležité ohliadať sa späť a aj múdro 
plánovať, no je dobré sa na beh vecí dívať aj 
z nadhľadu, z perspektívy večnosti. To preto, 
aby sme zo zretele nestratili to, čo je podstatné. 

Ježiš Kristus chce byť  strelkou kompasu aj 
tvojho života. Chce ti ukázať cieľ, ku ktorému 
by si mal vo svojom živote určite  dospieť. Je 
ním On. A ak  aj celkom presne  nevieme, čo 
nás zajtra čaká, v každom prípade môžeme 
vedieť a môžeme sa rozhodnúť, kto nás 
povedie. Na to predsa záleží...Do nového roka 
vám chcem popriať aby ste učinili múdre 
rozhodnutie. Také, kvôli ktorému  aj čas vystaví 
to najlepšie  vysvedčenie. 

Bratia, ja si nenamýšľam, že som to už 
získal, ale len jedno robím: zabúdam na to, čo 
je za mnou, a usilujem sa o to, čo je predo 
mnou.                                                                                          

      Filip. 3,13

                                           
 

Nech vám Boh, skrze Pána Ježiša Krista žehná aj v novom roku.  
 
                                                                                           S úctou váš kazateľ, Oliver Popovič 
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„A toto je 
tá smelá 
dôvera, 
ktorú 
máme k 
nemu, že 
keď 
prosíme 
niečo 
podľa jeho 
vôle, čuje 
nás.“        
    
 
 

        1JAN 5,14 
 

 

 

Naše plány nie sú vždy Božími plánmi. Boh vidí, 
že niekedy je pre nás i jeho vec najlepšie zavrhnúť 
naše dobré zámery, ako to urobil v Dávidovom 
prípade. V jednom si však môžeme byť istí. Boh vo 
svojom diele použije a požehná tých, ktorí mu 
úprimne odovzdali seba i všetko, čo majú. Niekedy 
vidí, že je lepšie nesplniť ich prianie. Vyváži to tým, 
že im preukáže svoju lásku a zverí im inú úlohu.  

Ten, ktorý nám rozumie lepšie než my sami, nám 
vo svojej láskyplnej starostlivosti niekedy nevyhovie 
a nesplní naše sebecké túžby. Nedovolí, aby sme 
zanedbávali síce všedné, ale dôležité povinnosti, 
ktoré nás čakajú. A práve to je neraz potrebná 
príprava na plnenie zodpovednejších úloh. Naše 
plány nám často nevyjdú preto, aby sa mohli vydariť 
Božie plány.  

Nie sme povolaní obetovať Bohu sami seba. Boh 
nás však žiada, aby sme sa vzdali mnohých vecí. 
Keď to urobíme, zistíme, že práve to nám prekážalo 
na ceste za ním. I keď od nás žiada, aby sme sa 
vzdali toho, čo je podľa nás dobré, môžeme si byť 
istí, že pre nás chystá niečo lepšie.  

Tajomstvá, ktoré nám pôsobili nepokoj a skla-
manie, nám budú vo večnosti objasnené. Zistíme, že 
zdanlivo nevypočuté modlitby a sklamané nádeje 
patria k našim najväčším požehnaniam.  

Každú, i tú najbežnejšiu povinnosť máme pova-
žovať za svätú, pretože je časťou služby Bohu. Deň 
čo deň sa máme modliť: „Pane, pomôž mi pracovať 
čo najlepšie. Nauč ma, ako to robiť lepšie. Daj mi 
silu a radosť. Pomôž, aby sa moja služba podobala 
láskyplnej službe Spasiteľa.„       
 
 

 Cesta k zdraviu a životnej harmónii str. 340
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   Správy Adventistickej informačnej služby 
 

 
Adventistická škola prekvapila Káhiru odprataním masívneho smetiska 
Študenti a členovia fakulty adventistickej školy (Nile Union Academy) v Káhire v Egypte, zrealizovali 
ambiciózny plán keď odstránili a zabezpečili recykláciu nahromadeného odpadu. 
Výsledky ohromili miestnych obyvateľov a vládnych úradníkov, a ďalšie školy a samosprávy v Egypte 
teraz vnímajú adventistickú akadémiu ako model pre svoje nové programy. 
Predtým nebolo nezvyčajné vidieť deti vystrájať na vysokých hromadách odpadkov popri prašných 
cestách. V niektorých oblastiach odpadky siahali až do výšky 2,5 metra a horeli deň a noc, 
pričom produkovali jedovatý dym, ktorý dusil celé okolie. 
Teraz je 240 ton odpadkov preč. 
„Zdravotným problémom číslo 1 v Egypte dnes je hygiena,“ povedal Ronylson Freitas, adventista a 
odborník na environmentálny manažment z Brazílie. 
Odpadky sa stali nielen otázkou fyzickej pohody, ale aj duševného zdravia, pričom ľudia vykazujú známky 
depresie zo života uprostred odpadu. Miestnym úradom chýbali finančné a ľudské zdroje na riešenie 
tohto problému. Teraz okoloidúce autá trúbia, čím prejavujú radosť a vďačnosť. 
Freitas navrhol, aby na vyčistenej ploche bolo postavené ihrisko pre miestne deti a vládny úradník už 
schválil 32.000 dolárov na tento projekt.  
Miestne štátne školy požiadali Freitasa, aby učil ich študentov o nakladaní s odpadmi a ich recyklácii. Ich 
predstavitelia obdivujú systém na ohrev vody, ktorý Freitas vybudoval na pôde akadémie, ktorý využíva 
recyklované plastové fľaše a prírodné zdroje na generovanie tepelnej energie. 
 

Adventistický inštitút biblickej kultúry v Taliansku oslavuje 75. výročie 
Má 75 rokov a vyzerá dobre! To je to, čo vás napadne keď navštívite adventistický inštitút biblickej kultúry 
(IACB) - Villa Aurora vo Florencii, ktorý 21. novembra oslávil dôležitý míľnik. 
Tento inštitút bol založený v roku 1940 v dome na Via Trieste 23, vo Florencii, a neskôr sa presťahoval 
do Medici villa na via del Pergolino 12, kde sídli dodnes. Počas rokov sa rozrástol a rozšíril o nové 
budovy a teologické oddelenie, ktoré je uznané talianskou vládou. Avšak v srdciach a mysliach 
niekoľkých generácií pastorov, študentov Biblie, sekretárok a učiteľov z celého Talianska zostáva pod 
názvom "Villa Aurora". 
Oslavy sa zúčastnila aj prefektka Giovanna Iurato, vedúca Centrálneho riaditeľstva pre náboženské 
záležitosti na ministerstve vnútra. Medzi pozvanými boli aj bývalí riaditelia Inštitútu: Bert. B. Beach, 
Michele Buonfiglio, Pierre Winandy, Ignazio Barbuscia a Tiziano Rimoldi. 
Ďalšími hosťami boli Mario Brito, predseda cirkvi v Inter-európskom regióne, ktorý kázal v sobotu 
dopoludnia a Stefano Paris, predseda talianskej únie adventistov siedmeho dňa. 
„Dnešná oslava je dôležitým míľnikom pre našu školu,“ povedal S. Paris. „Mojou úprimnou nádejou je, že 
inštitút bude aj naďalej rásť a viesť mnohých mladých ľudí v poznávaní Božieho slova, a tiež, že bude 
vyčnievať v dnešnej zložitej spoločnosti.“ Vyjadril tiež túžbu vidieť ďalšie adventistické školy po celom 
Taliansku, „pretože tam, kde je vzdelanie, je kultúra a rast cirkvi.“ 
 
Adventistka zranená pri streľbe v Kalifornii hovorí o Ježišovom príchode 
Adventistka, ktorá zázrakom unikla masovej streľbe v južnej Kalifornii s poraneniami hlavy, ruky a nohy 
dúfa, že tragédia nejakým spôsobom upozorní ľudí na to, že Ježiš už čoskoro príde. V čase streľby bola 
Amanda Gaspard v pozícii dozorkyne na konferenčnom obede, ktorý organizovalo oddelenie 
zdravotníctva miestnej samosprávy v centre sociálnych služieb v meste San Bernardino v Kalifornii, USA. 
Pri vyčíňaní a streľbe dvoch útočníkov v stredu 2. decembra zahynulo najmenej 14 ľudí a 21 ich bolo 
zranených. 
„V ten deň mala na starosti dané stretnutie. Vďaka Božej milosti práve rozpustila všetkých prítomných na 
krátku prestávku, inak by bolo v miestnosti viac ľudí,“ povedala matka zranenej Amandy Gaspard 
v interview pre Adventist Review. 
Masové strieľanie bolo najsmrteľnejšie svojho druhu v Spojených štátoch od roku 2012, kedy bolo pri 
podobnom incidente v základnej škole v Connecticute zabitých 26 detí a učiteľov. Polícia identifikovala 
podozrivých útočníkov ako manželov vo veku 20 až 30 rokov, ale neurčila motív. Polícia zastrelila 
podozrivých v dodávke niekoľko míľ od miesta útoku. 
 
 
 Správy AIS sú prevzaté z  http://news.adventist.org  

 


