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Program pobožností na január 2017 

 

1. 1. – 6. 1. – kazateľ R. Lacika je služobne odcestovaný na zimnom tábore s deťmi 
 

   Zborové oznamy 
 

Krst 
Dňa 27. 1. 2017 o 18.00 h na Tajovského 8 budeme mať slávnosť svätého krstu. 

Všetci ste srdečne pozvaní.  
 

Desať dní modlitieb 
Od 11. do 21. januára 2017 organizuje 
cirkev adventistov po celom svete Desať 
dní modlitieb za vyliatie Ducha Svätého. 
Tematikou týchto desiatich dní bude „Živá 
svätyňa“. 
Téma svätyne je pre adventistov jedným 
zo základných kameňov viery a nádeje. 
Odhaľuje charakter Ježiša Krista i dielo, 
ktoré pre nás robí. Predstavuje však tiež, čo od svojich nasledovníkov 
Ježiš očakáva. Spoločné stretnutia veriacich sú nielen výzvou pre 
obohatenie z Božieho slova, ale i príležitosťou pre modlitby. 
 Materiály k jednotlivým dňom budú k dispozícií na vyžiadanie, alebo na 
našej košickej web stránke:  
http://kosice.casd.sk/udalost/10-dni-modlitieb/ 

 

ZBOR OTVORENÝCH DVERÍ 
Každý týždeň v pondelok od 10.00 h do 12.00 h a vo štvrtok od 15.00 h do 17.00 h bude zbor na Tajovského 
ulici pre vás otvorený - „Zbor otvorených dverí“. Môžete napr. prísť si oddýchnuť, posedieť pri čaji, čítať si 
časopisy, knihy, uskutočniť stretnutie s niekým, použiť internet, vypočuť prednášku, kázeň z internetu, modliť sa, 
atď. Môžete sa prihlásiť do tejto služby u sestier: Marta Dragunová 0915 932 463 alebo Margita Korpášová, tel. 
0918 093 301. 
 

Zborová knižnica 
Zborová knižnica na Tajovského 8 je otvorená : Streda: 16.00 – 18.00 h / Sobota: 16.30 – 17.30 h 
 
 

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. 1. 14. 1. 21. 1. 28. 1. 

Piatok 
(Košice 1) 

18:00 Lefkovitš S. Pavlík M. Lacika R. 
Popovič O. 

 -Krst 

Košice 1 
9:00 

15:00 
Pôda L. 

Byrtus B. Pavlík M. 
 

Ordinácia 
R. Laciku 

 
KE 1 

 

Popovič O.  
Popovič O. 

Lacika R.  
Lacika R. 

Košice 2 9:30 Lacika R. VP Kmec B. Kažová I. 

Poproč 9:00 Popovič O. Duchoňová A. Saraka A. 

Čakanovce 
9:00 

13:30 
Ulrichová I. Lacika R. Popovič O. 

10 dní modlitieb 
 Tajovského 8 o 18.00 h 

Streda, 11. 1. Lacika R. 
Štvrtok, 12. 1. Popovič O. 
Piatok, 13. 1. Pavlík M. 
Sobota, 14. 1.  
Nedeľa, 15. 1. Saraka A. 
Pondelok, 16. 1. Kažová I. 
Utorok 17. 1. Butala J. 
Streda 18. 1. Pôda L. 
Štvrtok 19. 1. Sverlovič P. 
Piatok 20. 1. Lacika R. 
Sobota 21. 1. Popovič O. 

Západy slnka: 
 

06. 01. 15:54 
13. 01. 16:03 
20. 01. 16:13 
27. 01. 16:24 
 

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. 22. ročník      Január 2017   

 
 
 
 
 
 

Zbory : 

Košice I 
Košice II  
Poproč 
Čakanovce 

 
 
  

 
  

 
 

V Písme Svätom čítame: „Ako išli ďalej, vošiel 
do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena 
menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. 
Tá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slová. 
Marta však mala plné ruky práce s obsluhou. Zrazu 
zastala a povedala: Pane, nedbáš, že ma sestra nechá 
samu obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla! Pán 
jej však povedal: Marta, Marta, staráš sa a 
znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. 
Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej 
neodníme.“ (Luk 10,38-41).  

Mária a Marta prijali do svojho domu zvláštneho 
hosťa. Pán Ježiš u nich zrejme nebol prvýkrát. Z 
evanjelií sa dozvedáme, že chodieval do Betánie 
často a rád tam zostával. Mal tam niekoľko dobrých 
priateľov, medzi nich iste patril aj Lazar, brat 
menovaných žien. Pri tejto návšteve však Pán Ježiš 
predniesol niečo, čo by aj nás malo priviesť k 
zamysleniu. Opäť sme vstúpili do ďalšieho roka. Ak 
pomyslíme na ten uplynulý a na všetky minulé roky, 
keď pomyslíme na budúce dni, na nové úlohy, plány 
a celú pre nás neznámu budúcnosť, tým viacej 
vyvstáva otázka: Čo v živote najviac potrebujeme? 
Čo je najdôležitejšie? Čo mal Pán Ježiš na mysli, keď 
chválil voľbu Márie a prehlásil, že si vybrala trvalé 
hodnoty? 

Čo bolo to dobré a tak životne dôležité, čo si 
Mária zvolila a čo jej malo navždy zostať? 
Potrebujeme i my dnes rovnaké hodnoty? Snažme sa 
v tomto príbehu z evanjelia vidieť viac než dej, ktorý 
sa odohral pred dvoma tisícročiami, započuť niečo 
viac ako len cinkot riadu v kuchyni vidieckeho 
domčeka na začiatku nášho letopočtu. Hľadajme v 
ňom naučenie pre seba a svoju dobu. Čo chcel Pán 
Ježiš Martu naučiť?  

Kým Mária sedela pri Ježišových nohách, Marta 
usilovne pracovala. Mária sa predovšetkým zaujímala 
o to, čo Ježiš Kristus hovorí, Marta sa nechala pohltiť 
starostlivosťou o všedné veci. V danej situácii to bolo 
zrejme plne pochopiteľné. Pán Ježiš asi neprišiel 
sám, v dome bol celý rad hostí, a dobrá hostiteľka sa 
určite snažila o všetkých dobre postarať. Jej 
starostlivosť bola prirodzená a užitočná.  

Pán Ježiš je však zvláštny hosť. Neprišiel brať, 
ale rozdávať. Jemu nejde o to, aby okolo neho niekto 
pobehoval a snažil sa robiť to najlepšie, jemu ide o 
niečo úplne iné. Chce, aby mu venovali pozornosť, 
aby od neho prevzali, čo im priniesol. Nechce, aby 
mu slúžili, ale aby od neho prijímali. To Marta 
nepochopila, a preto ju Pán Ježiš oslovil: „Marta, 
Marta ... len jedného je treba ...“ Ako by ju chcel 
prebudiť, prinútiť, aby sa na všetko pozrela aj z 
druhej strany.  

A čo my? Nezaspali sme niečo? Možno, že 
žijeme a máme pritom oči doširoka otvorené. 
Myslíme si, že prežívame život užitočne a dobre, 
snažíme sa využiť čo najlepšie čas, ženieme sa plnou 
parou vpred. Ako by sme sa čudovali, keby nás 
niekto oslovil: „Zastav sa a zamysli! Robíš toľko 
vecí, tak horlivo sa snažíš, ale niečo nie je v 
poriadku. Chceš stihnúť všetko možné, ale pritom ti 
uniká to najdôležitejšie. Snažíš sa všetko zariadiť, 
všetko dosiahnuť, preto už nevieš, čo je to prijímať 
nezaslúžené dary. Toľko hovoríš, že už ani nevieš, čo 
je to počúvať. Mária volila dobre, nie Marta.“  

Len jedného je treba. Len jedno je 
nenahraditeľné. Každý deň hľadať Boha, pretože on 
hľadá nás. Každý deň sa na chvíľu postaviť „k nohám 
svojho Spasiteľa“, počúvať a pozerať sa. Učiť sa a 
prijímať od neho, čo nám prináša.  

Toto Vám prajem v novom roku. 
                                           

Nech Vám Boh, skrze Pána Ježiša Krista, žehná aj v novom roku 2017.  
 
                                                                                                                         Váš kazateľ, Rastislav Lacika 
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„Milovaní, 
milujme sa 
navzájom, 
lebo láska je 
z Boha a 
každý, kto 
miluje, 
narodil sa z 
Boha a 
pozná 
Boha. Ten, 
kto nemiluje, 
nepozná 
Boha, 
pretože Boh 
je láska.“        
    
 
 

        1JAN 4,7.8 
 
 

Kristus neuznával delenie ľudí podľa národnosti, postavenia 
alebo vyznania. Zákonníci a farizeji si priali, aby požehnanie z 
darov nebies bolo určené iba pre ich národ. Zvyšok Božej rodiny 
na svete mal byť z toho vylúčený. Kristus však prišiel zbúrať 
každý deliaci múr. Prišiel ukázať, že jeho dar milosti a lásky je 
neobmedzený tak ako vzduch, svetlo alebo dážď, ktorý osviežuje 
zem. 

Svojím životom založil Kristus náboženstvo, v ktorom nie sú 
žiadne kasty. Židia i pohania, slobodní i otroci sú spojení 
vzájomným bratstvom. Pred Bohom sú si rovní. Kristus sa nedal 
ovplyvniť žiadnym politickým dianím. Nerobil rozdiel medzi 
príslušníkmi vlastného národa a cudzincami, priateľmi a 
nepriateľmi. Túžba človeka po záchrane sa dotýkala jeho srdca. 

Ježiš nepovažoval nikoho za bezcenného. Každému sa snažil 
poskytnúť uzdravujúci liek. Nech sa nachádzal v akejkoľvek 
spoločnosti, svoje učenie prispôsobil daným okolnostiam a dobe. 
Pri každej urážke a nezáujme jedného človeka o druhého si viac 
uvedomil, ako veľmi potrebujú jeho božský a ľudský súcit. Túžil 
poskytnúť nádej ľuďom drsným i tým, u ktorých sa nedala 
očakávať veľká zmena. Uistil ich, že oni tiež môžu žiť čistým a 
užitočným životom a získať charakter, ktorý bude svedčiť o tom, 
že sú Božími deťmi. 

Často sa stretával s ľuďmi, ktorí sa dostali pod vládu satana 
a nemali silu vymaniť sa z nej. Práve tým – zmalomyseľneným, 
chorým, pokúšaným a padlým – prejavoval Ježiš láskyplný súcit. 
Povedal im slová, ktoré potrebovali počuť a ktorým mohli 
rozumieť. Stretával tiež ľudí, ktorí zápasili s nepriateľom 
spasenia. Povzbudzoval ich, aby vydržali a uisťoval o tom, že 
zvíťazia, pretože anjeli, ktorí im v tom pomôžu, sú na ich strane. 

Sedával ako čestný hosť pri stoloch publikánov. Svojím 
súcitom a láskavosťou dokazoval, že si váži dôstojnosť človeka. 
Títo ľudia túžili byť hodní jeho dôvery. Pre ich vyprahnuté srdcia 
boli jeho slová životodarnou silou. V týchto vyvrheľoch 
spoločnosti prebudil nové pohnútky a dal im príležitosť začať 
nový život. 

Hoci bol Ježiš Žid, verejne sa stýkal so Samaritánmi. 
Neuznával farizejské zvyky svojho národa. Napriek ich 
predsudkom prijímal pohostinnosť opovrhovaných ľudí. Spal 
pod ich strechou. Jedol s nimi pri stole to, čo pripravili a svojimi 
rukami mu podávali. Učil na ich uliciach a správal sa k nim 
veľmi láskavo a zdvorilo. Zatiaľ čo ľudským súcitom priťahoval 
ich srdcia k sebe, božská milosť im prinášala spasenie, ktoré 
Židia odmietli. 
 

 Cesta k zdraviu a životnej harmónii str. 13-14 
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   Správy Adventistickej informačnej služby 
 

Na základe ponuky Donalda Trumpa sa Ben Carson, ako prvý adventista, môže stať 
tajomníkom kabinetu USA  
Dr. Benjamin Carson st., popredný detský neurochirurg a prvý adventista, ktorý sa uchádzal o 
prezidentskú nomináciu v USA, prijal ponuku zvoleného prezidenta Donalda Trumpa, aby sa stal 
tajomníkom Ministerstva bývania a rozvoja miest, bežne známeho pod skratkou HUD. 
Toto ministerstvo je "federálnym výkonným orgánom zodpovedným za národnú politiku a programy, ktoré 
riešia bytové potreby Američanov, zlepšenie a rozvíjanie komunít národa a presadzovanie spravodlivých 
zákonov pre bývanie". Carson, v súvislosti s ponúkanou funkciou, povedal pre Fox News: "Centrá našich 
miest sú v hroznom stave a určite si vyžadujú skutočnú pozornosť." 
Ak Carsonovu nomináciu potvrdí senát Spojených štátov, Carson sa môže stať 17. tajomníkom 
Ministerstva bývania a rozvoja miest a prvým adventistom siedmeho dňa v pozícii na úrovni kabinetu. 
"Som nadšený, že môžem navrhnúť Dr. Bena Carsona za nášho budúceho tajomníka Ministerstva pre 
bývanie a rozvoj miest. Ben Carson má brilantnú myseľ a je zanietený snahou o posilnenie komunít a 
rodín v rámci týchto komunít," povedal Trump vo svojom vyhlásení. 
Carson (65-ročný), odišiel v roku 2013 do dôchodku ako riaditeľ detskej neurochirurgie na Johns Hopkins 
Hospital v Baltimore, štát Maryland. Ben a jeho manželka Candy Carson, spolu s ich deťmi, sú členmi 
zboru Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Spencerville v Silver Spring, Maryland, USA. 
 

V Brazílii sa prestížny vedecký časopis "Nature Communications" zameriava na životný 
štýl adventistov siedmeho dňa 
Témou vedeckého článku, ktorý spomína stravovacie návyky adventistov siedmeho dňa v Brazílii, je 
vzťah medzi črevnou baktériou a jej prípadnými účinkami na diabetes. 
"Estudo Advento" teda adventná štúdia bola zverejnená 14. novembra vo významnom vedeckom 
časopise "Nature Communications", ktorý je súčasťou skupiny "Nature". Tento britský časopis má 3 
milióny on-line čitateľov mesačne. 
Odborníčka na výživu Ana Carolina de Moares, ktorá získala doktorát zo zdravej výživy pre obyvateľstvo 
na univerzite v Sao Paule (USP), vysvetlila, že článok zverejnený v "Nature Communications" identifikuje 
vzťah medzi imunitným systémom, baktériou v črevách a metabolizmom glukózy. Bolo zistené, že 
existuje rozdiel v množstve baktérií Akkermansia muciniphila v črevách ľudí s cukrovkou, s prediabetom a 
tých, ktorí majú normálny metabolizmus glukózy. 
"Zistilo sa, že tieto baktérie sú prítomné u ľudí s diabetom a diabetom mellitus 2. typu," vysvetlila 
výskumníčka a spoluautorka článku. Vzťah medzi stravou adventistov a prítomnosťou tejto baktérie ešte 
nebol stanovený. 
V rámci tejto štúdie bolo hodnotených 94 brazílskych adventistov vo veku 35-65 rokov. Tí boli tiež 
súčasťou väčšej skupiny, ktorá bola skúmaná v "adventnej štúdii", ktorá zahŕňala viac ako 1500 ľudí. 
Článok v "Nature Communications" by mohol vytvoriť základ pre ďalšie testovanie, ktoré by mohlo 
pomôcť porovnať prítomnosť tejto baktérie medzi vegetariánmi, lakto-ovo vegetariánmi a ľuďmi 
konzumujúcimi mäso. 
 

Hope Channel pridáva kanál pre sluchovo postihnutých do globálnej adventistickej 
vysielacej siete  
Kanál pre sluchovo postihnutých pol pridaný do globálnej vysielacej siete Hope Channel ako internetová 
mediálna služba so štyrmi kategóriami programov - príroda, rodina, Biblia a zdravie. Hope Channel je 
oficiálna vysielacia sieť Cirkvi Adventistov siedmeho dňa. 
Programy na Hope Channel Deaf (pre nepočujúcich) sú titulkované v angličtine, portugalčine, 
španielčine, francúzštine a nemčine. Larry Evans, manažér kanála Hope Channel pre nepočujúcich, 
konštatuje, že to je "historický míľnik v tejto adventistickej inštitúcii." Povedal: "Je to očividne Božia 
prozreteľnosť, ktorá otvorila mnohé dvere pre oslovenie tejto opomínanej a nezasiahnutej skupiny ľudí." 
Keďže len dve až štyri percentá celosvetovej populácie nepočujúcich sa identifikujú ako kresťania, Hope 
Channel Deaf chce šíriť silný vplyv zdieľaním Božej dobrej správy. 
"Sme nadšení, že môžeme nachádzať jedinečné spôsoby, ako zdieľať naše programy s nepočujúcimi," 
hovorí Derek Morris, prezident Hope Channel, Inc. "Uvedomujeme si hodnotu obrazových titulkov pre 
našich divákov a pracujeme na titulkovaní viac a viac našich vysielaných programov ". Pre viac informácií 
navštívte hopechanneldeaf.org. 
 

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


