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Program pobožností na marec 2017 
 

 

   Zborové oznamy 
 

Sobota pre ženy 
4.3.2017 sobotná bohoslužba prebehne tradične-netradične, keďže prvá marcová 
sobota je v rámci našej cirkvi modlitebným dňom za ženy. 
Bude viac priestoru pre skúsenosti a príspevky žien, ale  aj pre modlitby za Božie 
dcéry. 
Odpoludňajšia pobožnosť sa bude konať na dvoch miestach: 
Košice 1  -  program pre mužov 
Košice 2  -  program pre ženy - Pozvané sú ženy všetkých našich zborov KE1, 
KE2, Čakanovce, Poproč. Začiatku pobožnosti o 14.00 h bude predchádzať 
spoločné agapé. 
Program v oboch zboroch predurčuje prítomnosť mužov v KE1 a prítomnosť žien v 
KE2, ale: cíťte sa slobodne. Veríme, že na oboch miestach prežijeme požehnané 
chvíle pod Božím vedením. Ženy, ochotné zapojiť sa do programu, svoje príspevky 
môžu nahlásiť s. Popovičovej, tel. 0907/496306  
 

Hovory v knižnici 
Pozývame vás na popoludnie s poéziou, na potulky vašimi a inými veršami, textami,... Dňa 19. marca 2017 
o 16.00 h, t. j. v nedeľu na Tajovského 8. Svoj záujem oznámte M. Dragunovej / 0915 932 463 /, alebo M. 
Korpášovej / 0918 093 301 / do 4.3.2017. Tešíme sa na váš záujem. 
 

Členské zhromaždenie 
25. 3. 2017 bude členské zhromaždenie po doobedňajšej pobožnosti v zbore KE 1. 
 

Mobilný odber krvi 
Mobilný odber krvi je plánovaný v utorok 21. 03. 2017 od 08.00 hod. do 11.00 hod. Tajovského 8- Košice 
 

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. 
 

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 

 
 

  4. 3. 11. 3. 18. 3. 25. 3. 

Piatok (Košice 1) 18:00 Pôda L. Popovič O. Lefkovitš S. Lacika R. 

Košice 1 
9:00 

15:00 
Butala J. 

Popovič O. 
Kmec B. 
Kažová I. 

Lacika R. VP 
Lacika R. 

Popovič O.  
Popovič O. 

Košice 2 9:30 
Popovič O.  

14:00 Sobota pre ženy 
Lacika R. Butala J. Kmec B. 

Poproč 9:00 Lacika R. Duchoňová A. Popovič O. VP Petruš P. 

Čakanovce 
9:00 

13:30 
KE Popovič O. KE 1 VP Lacika R. 

Západy slnka: 
 

03. 03. 17:21 
10. 03. 17:32 
17. 03. 17:42 
24. 03. 17:53 

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      Marec 2017   

 
 
 
 
 
 

Zbory : 

Košice I 
Košice II  
Poproč 
Čakanovce 

 
 
  

 
  

 
 

Na pieskovisku, uprostred nových domov 
moderného sídliska, stoja proti sebe dvaja 
chlapci. Ešte pred chvíľou spolu stavali hrady. 
Nepohodli sa. Mali rozdielne názory na vzhľad 
svojho spoločného diela. Ten starší sa rozhodol, 
že presadí právo silnejšieho. Schmatol kus 
železa, ktoré tu zostalo ešte po stavbároch, a 
týmto argumentom chce podporiť vlastný 
projekt. Mladší, v predtuche bitky, ktorú by 
určite prehral, ustupuje. Keď už sa zdalo, že 
vyhrá silnejší, nastal nečakaný obrat. 
Ustupujúc, krčiac sa chlapec sa zrazu postavil 
proti svojmu sokovi a hovorí: „Len buchni, ale 
najprv sa pozri, kto ide za tebou!“ Prichádzal 
totiž jeho otecko. A on mu dôveroval. Veril v 
jeho ochranu. To vedomie mu dalo silu postaviť 
sa aj železu v ruke staršieho kamaráta.  

Iste už tušíte, prečo začínam touto príhodou. 
Bol som vtedy rovnaký ako ostatné deti. 
Rodičia pre mňa boli prístavom bezpečia. V ich 
prítomnosti som mal pocit istoty. S nimi som sa 
nemusel ničoho báť.  

Našu pozornosť chcem zamerať na dôveru, 
jednu z  vlastností detí, ktorú dospelý človek 
rád prenecháva iným. Skúsenosti ho totiž 
naučili.  

Symbolom bezpečia v časoch, keď sa ešte 
nebojovalo tankami, lietadlami a delami, bol 
hrad. Tomu pieskovému sa vôbec nepodobal. 
Musel byť pevný a na vhodnom mieste. Len tak 
sa mohol stať útočiskom v čase vojen a 
nepokojov. Ešte dnes, keď sa pozerám na 

zvyšky hradu Strečno, cítim obdiv k jeho 
staviteľom. Aj zrúcaniny tohto kedysi krásneho 
hradu budia dôveru. Dávid, biblický kráľ a 
pisateľ mnohých žalmov, poznal cenu pevného 
hradu. Preto nás neprekvapuje, ak čítame v 
jednom z nich nasledujúce vyznanie: „nech 
povie Hospodinovi: Moje útočisko a moja 
pevnosť je môj Boh, v ktorého dúfam.“ (Ž 91,2) 
Sám mohol mať mnoho hradov, napriek tomu 
však svoju bezpečnosť a ochranu vložil do 
starostlivosti Boha, ktorého my nazývame 
nebeským Otcom.  

Ježiš Kristus sa vždy hlásil k Bohu ako 
svojmu Otcovi a tých, ktorí sa od neho učili, 
nazýval svojimi bratmi. V Novom zákone 
môžeme čítať o dvoch z nich. „ Keď videli 
Petrovu a Jánovu odvahu a uvedomili si, že 
Peter i Ján sú neučení a prostí ľudia, veľmi sa 
čudovali a spoznávali, že sú to tí, čo boli s 
Ježišom.“ (Sk 4,13) 

Peter, ktorý nedávno zaprel Krista, je zrazu 
odvážny a smelý. Ako je to možné? Skúsenosti 
prežité s Ježišom ho naučili dôverovať Bohu. 
Často si pripomínal Dávidove slová: „Hospodin 
hľadí z nebies, vidí všetkých ľudí.“ (Ž 33,13) 
Uvedomoval si prítomnosť nebeského Otca, a 
to mu, rovnako ako malému dieťaťu, dávalo 
dostatok síl pre náročnú prácu. 

Prajem si, aby aj naša dôvera v Boha nám 
dávala dostatok síl k našej práci pre neho. 
 
Podľa ZD.                                      

  
                                                            

 
S prianím Božieho požehnania Váš kazateľ, Rastislav Lacika 
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„Či vystihneš 
Božiu 
podstatu a 
vystihneš 
dokonalosť 
Všemohúceho
? Je vyššia 
ako nebesá, 
čo môžeš 
spraviť? Je 
hlbšia ako 
podsvetie, čo 
vieš o tom?“     
 
 
 
 
 
 
       Job 11,7.8 
 
 
 

 
 

Mnohí, v kresťanskom živote najmä mladí ľudia, bývajú občas v 
pokušení pochybovať. Nejeden výrok Písma nevedia pochopiť alebo 
si ho vysvetliť a satan to používa, aby otriasol ich vieru v Písmo ako 
Božie zjavenie. Pýtajú sa: „Ako poznám tú pravú cestu? Ak je Písmo 
naozaj Božím slovom, ako sa zbavím týchto pochybností a 
nejasností?“ 

Boh od nás nežiada, aby sme verili, kým nám nedá dostatočnú 
istotu, o ktorú môžeme svoju vieru oprieť. Jeho existencia, jeho 
charakter, pravdivosť jeho Slova – to všetko sa opiera o spoľahlivé 
svedectvo, ktoré oslovuje náš rozum. Boh však nikdy neodstraňuje 
možnosť pochybovať. Pilierom našej viery musí byť istota, nie 
viditeľný prejav. Tí, čo chcú pochybovať, budú mať na to vždy 
príležitosť, no tí, čo úprimne túžia po pravde, nájdu mnoho 
dôkazov, o ktoré môžu oprieť svoju vieru. 

Nie je možné, aby obmedzená ľudská myseľ úplne pochopila 
povahu diela večného Tvorcu. Aj tomu najbystrejšiemu rozumu, 
najvzdelanejšej mysli musí oná svätá Bytosť vždy zostať zahalená 
tajomstvom. „Či vystihneš Božiu podstatu a vystihneš dokonalosť 
Všemohúceho? Je vyššia ako nebesá, čo môžeš spraviť? Je hlbšia ako 
podsvetie, čo vieš o tom?“ Job 11,7.8. 

Apoštol Pavel volá: „Ó, hlbokosť bohatstva a múdrosti a 
známosti Božej! Aké nevyspytateľné sú jeho súdy a nepochopiteľné 
cesty jeho.“ Rimanom 11,33. No aj keď „oblak a mrákava je vôkol 
neho, právo a spravodlivosť sú základmi jeho trónu“. Žalm 97,2. 
Jeho dielu a jeho pohnútkam môžeme rozumieť iba natoľko, aby 
sme vystihli spojenie bezmedznej lásky a milosrdenstva s 
nekonečnou mocou. Z jeho zámerov môžeme pochopiť iba tie, ktoré 
sú nám prospešné poznať, a ďalej už musíme dôverovať všemohúcej 
ruke a láskyplnému srdcu. 

Božie slovo ako aj charakter jeho božského Pôvodcu predstavujú 
tajomstvá, za brány ktorých smrteľné bytosti nikdy úplne 
nepreniknú. Príchod hriechu na svet, Kristovo vtelenie, 
znovuzrodenie, vzkriesenie a mnohé iné témy, o ktorých hovorí 
Písmo, sú príliš hlboké tajomstvá, než aby si ich ľudská myseľ 
vedela vysvetliť. Nemáme však nijaký dôvod pochybovať o Božom 
slove, aj keď nevieme pochopiť Božiu prozreteľnosť. V prirodzenom 
svete nás stále obklopujú záhady, ktoré nemôžeme vystihnúť. Tie 
najjednoduchšie podoby života predstavujú problém, ktorý nevedia 
vysvetliť ani najmúdrejší vedci. Všade sú divy presahujúce naše 
chápanie. Máme byť teda prekvapení, že v duchovnom živote sú tiež 
javy, ktoré nemôžeme prebádať? Problém spočíva jedine v slabosti a 
obmedzenosti ľudskej mysle. Boh dal v Písme dostatočný dôkaz o 
svojej božskej povahe a nemáme pochybovať o jeho Slove, aj keď 
nemôžeme porozumieť všetkým tajomstvám jeho prozreteľnosti.                      

                            
            EGW. Cesta ku Kristovi, str. 71
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Rumunské evanjelizačné stretnutia prirovnané k rastúcej snehovej guli 
Na adventistické evanjelizačné prednášky v Rumunsku a na Ukrajine sa hrnú nečakane veľké 
davy, napriek prekážkam, ako sú ozbrojené konflikty, demonštrácie, alebo kričiaci kňaz. 
Evanjelizačné stretnutia v rámci programu TMI (Úplné zapojenie členov), z veľkej časti vedené 
laikmi, prebiehajú v Rumunsku a v ďalších siedmich krajinách - vo februári a marci. Cirkevní vedúci 
dúfajú, že tento významný evanjelizačný program sa rozšíri po celej Európe. 
Prvá vlna prebieha na 500 miestach na Ukrajine, a na 1300 miestach v Rumunsku. 
Predseda cirkvi Ted Wilson, ktorý vedie prednášky v meste Floresti blízko Bukurešti, povedal, že je 
nadšený vysokou účasťou v prevažne pravoslávnej krajine. Povedal, že je obzvlášť rád, že na 
stovkách miest vedú prednášky laici. "To je to, o čom je TMI", povedal. 
TMI je iniciatíva generálnej konferencie, v ktorej je každý člen povzbudzovaný šíriť evanjelium vo 
svojom okolí. 
Medzi rečníkmi v Rumunsku sú aj dve 12-ročné deti. 
Niekoľkí rumunskí kazatelia povedali, že mali strach, že návštevnosť na večerných prednáškach 
bude nízka, ak budú prebiehať cez týždeň. Ale po celom Rumunsku bola hlásená silná účasť, 
vrátane mnohých hostí. 
"Kto by si kedy pomyslel, že v jednej malej krajine budeme mať viac ako 2000 evanjelizačných 
stretnutí," povedal Duane McKee, koordinátor TMI pri GK. "Úžasné! Toto je model pre celú 
Európu." 
Predstavitelia cirkvi venujú osobitnú pozornosť tomu, ako sú prednášky prijímané v Rumunsku, kde 
žije vysoko sekularizovaná spoločnosť, podobne ako vo väčšine Európy. Rumunsko vnímajú ako 
skúšobný terén pre rozšírenie programu TMI na zvyšok kontinentu. 
 

Adventistická škola v Mexico City sa dostala medzi top 20 základných škôl 
Adventistická škola v regióne Benito Juarez v Mexico City, bola vyhlásená za jednu z 20 najlepších 
základných škôl v tomto federálnom regióne. Základná 9-ročná škola Miguel Angel Asturias 
Adventist School, sa zaradila na 17. miesto spomedzi 3 036 základných škôl v hlavnom meste. Vo 
vyhlásení sa uvádza, že adventistická škola je považovaná za základnú školu excelencie podľa on-
line systému klasifikácie. 
Vysoké hodnotenie prinieslo veľkú radosť administrátorom a učiteľom tejto adventistickej školy, 
ktorá bola založená pred 33 rokmi. 
"Tento úspech získaný tvrdou prácou našich učiteľov nám ukazuje, že naše adventistické školy 
môžu žiariť bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú," povedala Ester Ortiz Rocha, riaditeľka školy. 
V tomto roku má škola zapísaných 136 študentov. 
 "Pán nás požehnal, a budeme aj naďalej usilovať o vyššiu kvalitu vzdelávania v našej škole, 
hľadajúc jeho vedenie, múdrosť a Ducha Svätého, aby sme dosiahli jeho zámer," povedala Ester 
Ortiz Rocha. 
 

V Japonsku otvorili školu evanjelizácie 
Adventistickí predstavitelia v Japonsku nedávno otvorili prvú školu evanjelizácie na tomto území. 
V škole sa budú vzdelávať pastori a vedúci kazatelia v oblasti osobnej evanjelizácie, a budú sa 
poskytovať špecializované školenia pre efektívnu príhovornú modlitbu za tých, ktorí nepoznajú 
Krista a Bibliu. Prvý učebný program, do ktorého sa zapojilo takmer 12 zborov, sa má začať v 
marci. 
Každý zbor podpísal dohodu, že uskutoční aspoň tri nové evanjelizačné akcie v priebehu 9 
mesiacov. Tieto činnosti môžu zahŕňať nadviazanie priateľstva mimo zboru, protifajčiarske kurzy 
alebo kurzy vegetariánskeho varenia. Zbory môžu tiež viesť hodiny anglického jazyka alebo 
dovolenkové biblické školy. 
 
 
 Správy AIS sú prevzaté z  http://news.adventist.org  

 


