
Zborový mesačník Cirkvi adventistov s. d. 21. ročník      apríl 2016   

 
 
 
 
 
 

Zbory : 

Košice I 
Košice II  
Poproč 
Čakanovce 

 
 
  

 
  

 
Sú navždy stratené. Šesťdesiat drahocenných 

kameňov – to je šesťdesiat minút, z ktorých sa skladá 
každá hodina. Buď ich môžeš premeniť na veľké 
hodnoty, alebo ich premárniť a raz a navždy stratiť. 

Ako mnoho ľudí však často bezmyšlienkovite 
a ľahostajne premrháva nielen svoj čas, ale aj čas iných. 

Istý mladík sa raz omeškal o päť minút. „Premrhal si 
hodinu nášho času“, povedal mu prísne vedúci skupiny, 
ktorá naňho čakala, keď sa objavil. Mladý muž 
prekvapene zvolal: „Veď som prišiel len o päť minút 
neskôr.“  „To je pravda,“ odpovedal mu na to, „ale nás je 
dvanásť.“ 

Pamätajme na to, že čas tvorí osnovu, z ktorej je 
utkaný život. Strážime si každú hodinu tak, akoby bola 
zlatým pokladom? Strážime každú minútu, akoby bola 
vzácnym drahokamom? Uvedomme si, že keď 
premárnime minútu, že sme tým vlastne zničili kúsok 
ľudského života. Vieme o tom, že týmto spôsobom 
môžeme bezmyšlienkovite zničiť kus seba samých i 
svojich blížnych? Veď takto môžeme časom zničiť jeden 
celý ľudský život. 

Niekto by povedal: „Čo je to minúta? Veď je to tak 
nepatrný zlomok času! Môže tu byť vôbec reč o mrhaní 
časom, keď minúta je tak malá?” 

Je to naozaj ľahkovážne, ak plytváme časom. Život 
sa stal nesmiernym závodom, v ktorom si pretekári 
šliapu na päty. Beda tomu, kto sa len na chvíľočku 
zastaví! Stráca tým naozaj veľmi mnoho. 

Benjamín Franklin je známy ako vynálezca 
bleskozvodu. Mal pestrý život. Narodil sa ako syn 
chudobného remeselníka. Pôvodne sa vyučil za 
typografa a v tomto odbore aj nejaký čas pracoval. 
Neskôr sa stal významným politikom a vynikajúcim 
fyzikom. Ako to mohol dosiahnuť? Rozpráva sa o ňom 
jedna historka, ktorá je vhodnou ilustráciou. 

Do obchodu Benjamína Franklina prišiel muž. Dlho 
si prezeral jednu knihu a potom sa spýtal: „Koľko stojí 
táto kniha?” 

„Dolár,” odpovedal predavač. 
„Jeden dolár?” ozval sa kupujúci. „A nemohli by ste 

mi dať zľavu?” 
„Jej cena je jeden dolár,” znela odpoveď. 

Nerozhodný kupujúci sa ešte chvíľu pozeral na 
vyložené knihy a potom povedal: „Je tu pán Franklin?“ 

„Áno, ale má veľa práce v tlačiarni.“ 
„Dobre, zavolajte mi ho. Chcem s ním hovoriť,“ 

naliehal muž. 
Zavolali ho a cudzinec sa spýtal: „Pán Franklin, aká 

je najnižšia cena tejto knihy?“ 
„Dolár a štvrť!“ odpovedal Franklin. 
„Dolár a štvrť? Ako je to možné? Veď zamestnanec 

pred chvíľou žiadal len jeden dolár.“ 
„To je v poriadku,“ povedal Franklin. „Aj ja by som 

bol radšej vzal jeden dolár, než aby som musel opustiť 
svoju prácu v tlačiarni.“ 

Muž bol prekvapený. Ale pretože chcel knihu kúpiť, 
povedal naposledy: „Tak dobre, knihu si vezmem. Za 
akú najnižšiu cenu mi ju môžete predať?“ 

„Za dolár a pol,“ odpovedal Franklin. 
„Tomu už naozaj nerozumiem. Pred chvíľou ste mi 

povedali sám, že jej cena je dolár a štvrť!“ 
„Áno,“ povedal Fanklin chladne. „Aj tá cena by mi 

bola milšia než teraz dolár a pol. Ale ja nemôžem inak. 
Čas sú peniaze. 

Muž ticho položil peniaze na pult, vzal knihu a ticho 
odišiel. Dostal pôsobivú lekciu od človeka, ktorý vedel 
svoj čas premeniť buď v užitočné prostriedky, alebo 
v múdrosť. 

Dnes veľmi často počujeme slová: „Nemám kedy!“ 
Prečo nie? Máme predsa k dispozícií všetok svoj čas. 
Problém je v tom, že niekedy premárnime drahocenné 
minúty, ktoré nám potom chýbajú. Záleží len na nás, aké 
zvyky si vytvoríme. Premýšľaj o tom, či v tvojom živote 
prevládajú zvyky šetrnosti s časom, alebo s jeho 
plytvaním.  

Čas je rozhodne vzácny. A nemôžeme nič zmeniť na 
tejto skutočnosti, že čas naozaj „letí“. Stratený čas sa už 
nikdy nevráti. 

Premýšľaj o tom, čo urobíš so svojimi minútami, 
hodinami a dňami! Prichádzajú a miznú v nenávratne. 
Využívaš ich dobre?  

Žalm 90,1: Nauč nás tak počítať naše dni, aby sme 
uvodili múdrosť do srdca. 

 
                                                                                                               Váš kazateľ, Rastislav Lacika 
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„Nové 
prikázanie 
vám 
dávam, aby 
ste sa 
navzájom 
milovali; 
ako som ja 
miloval 
vás, aby ste 
sa aj vy 
navzájom 
milovali.“        
   
 
 
 
 
            Ján 13,34 

 

Kristus nás nemiluje preto, že sme ho prví milovali my. Veď 
zomrel za nás, „keď sme boli ešte hriešnici„. Nespráva sa k nám 
tak, ako by sme si to zaslúžili. Neodsudzuje nás, aj keď naše 
hriechy sú hodné odsúdenia. Rok čo rok má trpezlivosť s našimi 
slabosťami, s našou neznalosťou, nevďačnosťou a 
tvrdohlavosťou. Napriek tomu, že často od neho odchádzame, 
odmietame počuť jeho hlas a zanedbávame jeho slovo, Božia 
ruka je k nám stále vystretá.  
Milosť je Božia priazeň ponúkaná ľuďom, ktorí si ju nezaslúžia. 
My sme ju nehľadali. Ona bola poslaná, aby vyhľadala nás. 
Boh má radosť, keď nám môže darovať svoju milosť, a to nie 
preto, že sme toho hodní, ale preto, že sme úplne nehodní. 
Robiť si nárok na Božiu milosť môžeme jedine preto, že ju 
veľmi potrebujeme.  
Božia ruka je prostredníctvom Ježiša Krista vystretá celý deň a 
pozýva hriešnych a padlých. Chce prijať všetkých. Jeho slávou je 
odpustiť najväčšiemu hriešnikovi. Vezme korisť mocnému, 
oslobodí zajatého, vytrhne horiace drevo z plameňov. Spustí 
zlatú reťaz svojej milosti do najväčších hĺbok ľudskej biedy a 
zdvihne úbohého človeka poškvrneného hriechom.  
Ježiš Kristus, ktorý svoj život dal, aby mohol ľudstvo priviesť 
späť k Bohu, sa s láskou zaujíma o každého človeka. Ako sa 
pastier stará o svoje ovce, tak sa Kristus stará o hriešnych a 
bezmocných, ktorí sú vystavení satanovým klamom a 
nástrahám.  
Naším vzorom v službe pokúšaným a blúdiacim je Spasiteľ. 
Máme prejavovať rovnaký záujem, súcit a trpezlivosť, aký 
prejavil on nám. Hovorí: „...ako som ja miloval vás, aby ste sa 
aj vy navzájom milovali.„ Ján 13,34. Keď bude Kristus prebývať 
v nás, budeme zjavovať jeho nesebeckú lásku všetkým, s 
ktorými sa stretávame. Keď uvidíme mužov a ženy, ktorí 
potrebujú súcit a pomoc, nebudeme sa pýtať: Sú toho hodní?, 
ale: Ako im môžem pomôcť?  
Bohatí i chudobní, spoločenská smotánka i spodina, slobodní i 
väzni sú Božím dedičstvom. Pre toho, ktorý svoj život dal, aby 
človeka vykúpil, má každá ľudská bytosť hodnotu, ktorá sa 
číslom vyjadriť nedá. Kríž nám odhaľuje cenu človeka.  
Ak sa budeme správať podobne, pocítime, že hodnota ľudí, 
nech sú akokoľvek skazení, je príliš veľká, než aby sme sa o 
nich nezaujímali a pohŕdali nimi. Uvedomíme si, aké je dôležité 
pracovať pre svojich blížnych, aby mohli byť v Božej blízkosti.                                

               
 
 EGW. CZ, str. 107 - 108.
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   Správy Adventistickej informačnej služby 
 

 
Tisíce adventistov reagujú na vírus Zika v Brazílii 
S tým ako rastie globálne znepokojenie z vírusu Zika, státisíce adventistov siedmeho dňa v jednej z najviac 
postihnutých krajín, v Brazílii, sa rozhodli reagovať svojimi rukami i nohami. 
Cirkev adventistov siedmeho dňa v Brazílii odštartovala Projekt Zika, celoštátnu informačnú kampaň, v snahe 
zabrániť tvoreniu nových infekcií, a mobilizovať ľudí aby podnikli kroky proti vírusu, ktorý Svetová zdravotnícka 
organizácia vyhlásila za globálne ohrozenia verejného zdravia. 
Proti vírusu Zika, ktorý sa môže prenášať komármi alebo nechráneným pohlavným stykom s nakazeným 
partnerom, neexistuje žiadny liek, ale krátke ochorenie a jeho nepravidelné príznaky vo forme miernej horúčky a 
bolestí hlavy nakazení zvyčajne ponechávajú bez povšimnutia. Hlavné znepokojenie pre lekárov predstavuje 
skutočnosť, že vírus môže súvisieť s tisíckami detí, ktoré sa v Brazílii narodia s nerozvinutým mozgom. 
Cirkevný Projekt Zika bol  rozbehnutý koncom februára snahou zvýšiť povedomie verejnosti, do ktorej sa 
spočiatku zapojilo 200.000 študentov a očakáva sa, že postupne sa do nej zapojí najmenej 600.000 adventistov 
a vyše milióna ostatných účastníkov, povedal Marcello Niek, lekár vo vedení tejto iniciatívy. 
Cirkev adventistov siedmeho dňa má v Brazílii asi 1,5 milióna pokrstených členov. 
 
Ted Wilson navštívil Nemecko, kde sa stretol s predstaviteľmi cirkvi 
Ted Wilson, prezident GK Cirkvi adventistov siedmeho dňa sa 8. marca stretol s nemeckými cirkevnými 
predstaviteľmi vo Frankfurte nad Mohanom. Okrem účasti na výborovom stretnutí oboch nemeckých únií 
(severná a južná únia), sa tiež zúčastnil na stretnutí s predsedami (vedúcimi) cirkvi v jednotlivých krajinách Inter-
európskej divízie (so sídlom v Berne). 
V prvom kole jednania v dopoludňajších hodinách nemeckí predstavitelia podali Tedovi Wilsonovi podrobnú 
správu o zvláštnych problémoch Cirkvi ASD v Nemecku. V popoludňajších hodinách zúčastnení diskutovali 
o mnohých aktuálnych otázkach ako je: misijné úsilie Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Nemecku, situácia v 
nemeckých adventistických zboroch, zložitá administratívna štruktúra nemeckých spolkových oblastí, postoj k 
rozhodnutiu svetovej cirkvi o nevysväcovaní žien ako kazateliek, vzťah k iným cirkvám, postoj k rôznym 
súčasným trendom v adventistických zboroch a otázkach ohľadom adventistickej identity. 
Nasledujúci deň Ted Wilson odcestoval s manželkou do Japonska a na dlhšiu cestu po Ázii. Pozdravil všetkých 
priateľov a členov adventistických zborov slovami apoštola Pavla z 2. Timoteovi 1: 7: "Lebo Boh nám nedal 
ducha bojazlivosti, ale moci a lásky a zdravého rozumu". 
"Dňa 28. mája 2016 sa v Rwande uskutoční najväčší hromadný krst v histórii našej Cirkvi ASD. Na pripojenie 
k cirkvi adventistov v Afrike sa pripravuje 100.000 ľudí. Prosím modlite sa za túto duchovnú príležitosť," povedal 
Ted Wilson. 
 
Nevídaných 100.000 krstov očakávaných v máji v Rwande  
Len niekoľko týždňov po tom, čo adventistickí veriaci na celom svete boli vyzvaní, aby sa modlili o vyliatie Ducha 
Svätého pri hlavnej evanjelizačnej iniciatíve v Rwande, cirkevní vedúci oznámili, že táto iniciatíva v máji 
pravdepodobne vyústi do 100.000 krstov, čo je takmer dvojnásobok pôvodne plánovaných 60.000 krstov. 
Davy členov cirkvi prúdili na konferenčné zhromaždenia zamerané na modlitbu a oživenie v priebehu 15 dní, 
ktoré vo februári viedol Jerry Page, tajomník kazateľského oddelenia pri GK Cirkvi adventistov, a jeho manželka 
Janet Page, vo všetkých siedmich združeniach, misiách a poliach cirkvi v Rwande. Tieto intenzívne stretnutia 
boli zorganizované, aby pripravili 2300 ľudí, aby mohli viesť dvojtýždňové evanjelizačné programy na 2300 
miestach po celej krajine, ktoré majú kulminovať hromadným krstom v sobotu, 28. mája. 
Avšak počet ľudí, ktorí požiadali a prešli školením bol aspoň o 50% vyšší, než predpokladaných 2300, a všetci 
túžili pripraviť priateľov a susedov na krst. 
Rwanda je poslednou krajinou, kde Generálna konferencia, správny orgán Cirkvi adventistov, kladie dôraz na 
veľkoplošnú evanjelizáciu. V máji 2014 bolo pokrstených viac ako 10.000 ľudí vo filipínskom hlavnom meste 
Manile, a na ďalších miestach. Podobná iniciatíva prebehla v Zimbabwe, ktorá vyústila do 30.000 krstov v máji 
2015. Bol to najväčší skupinový krst v 153-ročnej histórii cirkvi. Cirkev adventistov siedmeho dňa, ktorá bola 
založená v roku 1863 len s 3500 členmi, má v súčasnosti takmer 19 miliónov členov po celom svete. 
Hromadné krsty vyvolali prirovnanie k Letniciam opísaným v Skutkoch apoštolov, keď vyliatie Ducha Svätého 
vyústilo do 3000 krstov. Biblia tiež hovorí o mocnom vyliatí Ducha Svätého v posledných dňoch histórii Zeme. 
Tieto snahy sú súčasťou cirkevnej iniciatívy zapojenia všetkých členov, ktorá povzbudzuje každého člena cirkvi, 
aby hľadal spôsoby, ako aktívne zvestovať Ježiša v miestnej komunite. 
Predstavitelia cirkvi prosia o vaše modlitby za 12 miliónové obyvateľstvo Rwandy a za všetkých 645.000 
adventistov v tejto krajine, ktorí jednotne hlásajú dobrú správu o Kristovom príchode. 
 
 
 
 Správy AIS sú prevzaté z  http://news.adventist.org  
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Program pobožností na apríl 2016 
 

 

7. 4. – 10. 4. – kazateľ R. Lacika je na konferencii pracovníkov s mládežou KPM - Žilina 
15. 4. – 17. 4. – kazateľ O. Popovič je na lektorskom kurze Vyźvy lásky 
 

   Zborové oznamy 
 

Pobyt Herľany 40+ a 50+  
Pozývame generácie  40+ a  50+ na 4-dňový pobyt v Herľanoch 
v dňoch 5. - 8. júna 2016 / nedeľa - streda/. 
Pobyt sa bude niesť: 1. V duchu verša 2 Kor 4,16:  
                                         „...vnútorný /človek / SA OBNOVUJE deň čo deň.“ 
                                       2. Viac času v PRÍRODE. 
                                       3. Pre svoje ZDRAVIE - nordic walking. 
Pobyt je dotovaný. Na 1 osobu zostáva hradiť 54 € a cestovné do 4 €. 
Suma sa ešte upraví. 
Svoj záujem nahláste M. Dragunovej / 0915 93 24 63/ alebo 
                                   M. Korpášovej /0918 09 33 01/ do 15. apríla 2016, 
spolu so zálohou 15 EUR. Doplatok celej sumy  do 15. mája 2016. 
Tešíme sa na spoločenstvo s vami. 
 

Prednášky Kniha Daniel 
Dňa 30. 3. 2016 t. j. v stredu sa začínajú prednášky z knihy Daniel. Prednášky sa budú konať na Tajovského 8, vždy 
o 17.00 h. Je to príležitosť pozvať aj svojich priateľov. 
 

Diakonské stretnutie 
9. 4. 2016 po doobedňajšej pobožnosti bude diakonské stretnutie v KE 2. 
23. 4. 2016 po doobedňajšej pobožnosti bude diakonské stretnutie v KE 1. 
 

Pobožnosť privítania detí 
Dňa 23. 4. 2016 bude poobedná pobožnosť venovaná našim najmenším. Privítame Samka Duchoňa. 
 

Kurz angličtiny 
Každý pondelok o 18.00 h pokračuje kurz angličtiny na Tajovského 8. Ako základ pre spoločné  štúdium poslúži 
anglicko – slovenský text Písma Svätého. Teší sa na teba skvelý kolektív a  lektori Miška, Kristínka a Milan. 
http://kosice.casd.sk/udalost/kurz-anglictiny/ 
 

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. 4. 9. 4. 16. 4. 23. 4. 30. 4. 

Piatok 
(Košice 1) 

18:00 Popovič O. Byrtus B. I. Kažová Saraka L. Lacika R. 

Košice 1 
9:00 

15:00 
Kolesár F. 

Kern B. 
Saraka A.  

Popovič O. 
Lacika R.  

Mládežnícka 
Popovič O.  
Popovič O. 

Pôda L. 
Butala J. 

Košice 2 9:30 Kern B. Popovič O. VP Butala J. Lacika R. Guzan M. 

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

Čakanovce 
9:00 

13:30 
Lacika R. Saraka L. Ulrichová I. Lefkovits S. Popovič O. 

Západy slnka: 
 

01. 04. 19:05 
08. 04. 19:15 
15. 04. 19:26 
22. 04. 19:36 
29. 04.     19:47 

Údaje o západe slnka  
sú prevzaté z 
http://www.sunrisesunset.

com/calendar.asp 

a platia pre geografickú 

polohu mesta Košice. 


