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Program pobožností na apríl 2017 
 

 

31. 3. – 2. 4. – kazateľ O. Popovič je pracovne odcestovaný na zborovom Joelovi 2 
31. 3. – 2. 4. – kazateľ R. Lacika je pracovne odcestovaný na zborovom Joelovi 2 
13. 4. – 17. 4. – kazateľ R. Lacika má dovolenku 
 

   Zborové oznamy 
 

Členské zhromaždenie 
8. 4. 2017 bude členské zhromaždenie po doobedňajšej pobožnosti v zbore KE 2. 
 

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. 
 

Zborový Joel 
31. 3. - 2. 4. sa uskutoční zborový Joel. Téma stretnutia je: Biblia a modlitba. 
 

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 
 

 

  1. 4. 8. 4. 15. 4. 22. 4. 29. 4. 

Piatok 
(Košice 1) 

18:00 Petruš P. Lacika R. Popovič O.    Lacika R. Popovič O.  

Košice 1 
9:00 

15:00 
Saraka A. 

Balogová L. 
Kažová I. 

Popovič O. 
Popovič O.   

Soós B. 
Kmec B. 
Butala J. 

Lacika R. 
Lacika R. 

Košice 2 9:30 Byrtus B. 
Popovič O. VP 

Členské 
Soós B. Lacika R. Kmec B. 

Poproč 9:00 Lefkovitš S. Lacika R. Duchoňová A. Popovič O. Pôda L. 

Čakanovce 
9:00 

13:30 
---------- ---------- Ulrichová I. ---------- Popovič O. 

Západy slnka: 
 

31. 04. 19:03 
07. 04. 19:14 
14. 04. 19:24 
21. 04. 19:34 
28. 04.     19:45 

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      apríl 2017  

 
 
 
 
 
 

Zbory : 

Košice I 
Košice II  
Poproč 
Čakanovce 

 
 
  

 
  

 
 

" O nič sa nestarajte ...?!” (Filipským 4:6) 
Neustála ustarostenosť v kombinácii so 

strachom a obavami, sú jedným z 
najzbytočnejších foriem premárneného času. 
Ježiš povedal: "A kto z vás starajúc sa môže 
pridať k veľkosti svojej postavy jeden lakeť?" 
(Matúš 6:27). Ustráchanosť je nielen zlodejom, 
ale aj vrahom  vnútorného pokoja a vzťahov. 
Prenasleduje nás ako lovec a snaží sa odviesť 
(uniesť) naše myšlienky (ako terorista lietadlo). 

 Možno pred verejnosťou sme ešte  schopní  
navonok naďalej fungovať, ale tam, vo vnútri, 
sa aktivizuje zlovestná sila, ktorá skryte 
vyčkávala.   

 Tento nepriateľ sa objaví napr. pod menom  
„úzkosť”.  Ovplyvní našu náladu, ničí našu 
kreativitu, odčerpáva životnú silu a spokojnosť, 
pocit  dostatočnosti, ktorý sa nedá získať 
púhym hromadením si materiálnych vecí.  

Prečo tak často zápasíme a trápime sa 
s vecami, ktoré aj tak nie sme schopní  zmeniť? 
Istý  muž v rokoch  napísal: "Trvalo roky, kým 
som pochopil, že keď si ľahnem večer do 
postele, nemal som svoju hlavu skloniť 
naplnenú s polovicou dňa. Celú noc zápasil s 
takými otázkami, ktoré by neboli vyriešené, aj 
keby som na ne myslel až do rána. Už ani 
neviem, koľkokrát som po takejto noci išiel do 
práce ako "zbitý pes". Moja výkonnosť ubúdala, 
bol som neustále napätý, čo nakoniec 
poškodzovalo aj moje vzťahy s najbližšími".  

Milé sestry a bratia, poznáte aj vy podobné 
situácie z vlastného života?   

Áno, jednoducho  sú veci, ktoré  presahujú 
naše možnosti, náš rozum a schopnosti,  ktoré 
nevyriešime,  neovplyvníme a nezmeníme.  Vo 
vedomí tejto skutočnosti sa nad nimi nakoniec 
prestaneme trápiť. Na takéto veci  zrejme 
myslel ap. Peter, keď prehlásil: „Každú svoju 
starosť uhoďte na neho, lebo on sa stará o 
vás.“ 1 Pet  5,7;   

A Pavol to na inom mieste,  triediac a 
kategorizujúc  starosti života,  usmerňuje 
pozornosť tiež na Boha, keď povie: " 6 O nič sa 
nestarajte, ale vo všetkom modlitbou a prosbou 
s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti 
Bohu. 7 A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý 
rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v 
Kristu Ježišovi.8 A ostatne, bratia, všetko, čo je 
pravdivé, čo je počestné, čo je spravodlivé, čo 
je mravne čisté, čo je ľúbe, čo je 
dobropovestné, ak je nejaká cnosť a jestli 
nejaká chvála, o tom premýšľajte, 9 čo ste sa aj 
naučili a čo ste prijali a počuli a videli na mne, 
to robte, a Boh pokoja bude s vami. 

Fil 4,6-9; 
Milá sestra a brat, ako to je v tvojom 

prípade? Dovolíš dnes  Pánu Bohu, aby starosti 
tvojho života, ktoré ťa ťažia, prevzal  na svoje 
plecia? Vyjadríš mu v tomto smere dôveru? 
Alebo ponesieš batoh svojich životných trápení 
naďalej sám...? 

Prajem ti, aby si mu povedal svoje veľké 
ÁNO.   

 
                                                                                                               Váš kazateľ, Oliver Popovič 
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„Ten, ktorý 
neušetril 
svojho 
vlastného 
Syna, ale 
vydal ho za 
nás 
všetkých, 
ako by nám 
nedaroval s 
ním 
všetko?„   

 
 
 
 
        Rimanom 8,32 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mnohí na ceste života zotrvávajú vo svojich omyloch, pádoch a 
sklamaniach a ich srdcia sú plné zármutku a znechutenia. Za môjho 
pobytu v Európe si takto počínala istá sestra, ktorá ma vo svojej 
skľúčenosti listom požiadala o povzbudenie. Po jeho prečítaní sa mi v 
noci prisnilo, že som v nejakej záhrade, a ten, ktorý mi pripadal ako jej 
majiteľ, ma viedol jej chodníkmi. Zbierala som kvety a tešila som sa z 
ich vône, kým sestra, ktorá šla popri mne, ma upozorňovala na 
nevzhľadné šípové kríky, ktoré jej bránili v ceste. Nariekala, no nešla za 
sprievodcom, ale rovno cez pichľavý porast. Žialila: „Či to nie je škoda, 
že taká krásna záhrada je znehodnotená tŕním?„ Sprievodca na to 
povedal: „Nestaraj sa o tŕnie, to ťa len poraní. Zbieraj ruže, ľalie a 
klinčeky.„ 

Nemal si aj ty vo svojej skúsenosti nejaké jasné miesta? Nezažil si 
vzácne chvíle, keď ti srdce rozochvievala radostná odpoveď Božiemu 
Duchu? Či pri spätnom pohľade do kapitol svojej životnej skúsenosti 
nenachádzaš aj príjemné stránky? Či nie sú Božie zasľúbenia ako voňavé 
kvety, čo rastú povedľa tvojej cesty? Nechceš, aby ti ich krása a pôvab 
napĺňali srdce radosťou? 

Šípové kríky a tŕnie ťa len porania a zarmútia. Ak len toto zbieraš a 
ponúkaš iným, brániš svojim blížnym ísť cestou života, nehovoriac o 
tom, že sám znevažuješ Božiu dobrotu. 

Nie je rozvážne zbierať nepríjemné spomienky minulosti – 
neprávosti a sklamania – hovoriť o nich a nariekať nad nimi, kým nás 
celkom nepremôžu. V zatrpknutom človekovi je plno temnoty, pretože z 
duše vyháňa Božie svetlo a zatemňuje cestu iným. 

Vďaka Bohu za jasné obrazy, ktoré nám dal. Uvažujme o 
požehnaných uisteniach jeho lásky a majme ich stále na zreteli: Boží Syn 
odchádza z trónu svojho Otca a svoju božskú prirodzenosť odieva 
ľudskou prirodzenosťou, aby vyslobodil človeka z moci satana. Kristovo 
zástupné víťazstvo otvára ľuďom nebo a sprítomňuje im prijímaciu sieň, 
kde Boh zjavuje svoju slávu. Myslime na to, ako bolo ľudstvo 
zachránené zo záhuby, do ktorej ho vrhol hriech, premýšľajme o tom, 
ako ho po skúške viery priodiala Kristova spravodlivosť, ako ho 
povzniesla k Božiemu trónu a znova spojila s Bohom. To všetko sú 
témy, o ktorých máme podľa Božej vôle uvažovať. 

 Keď pochybujeme o Božej láske a nedôverujeme jej zasľúbeniam, 
zneuctievame Boha a zarmucujeme jeho Svätého Ducha. Ako by sa cítila 
matka, keby sa jej deti stále na ňu sťažovali, hoci celým svojím životným 
úsilím uprednostňovala ich záujmy a starala sa o ich pohodlie? 
Predstavte si, keby pochybovali o jej láske, ako veľmi by to zarmútilo jej 
srdce. Ako by sa cítil ktorýkoľvek rodič, keby sa k nemu takto zachovali 
jeho deti? A ako môže hľadieť na nás náš nebeský Otec, keď 
nedôverujeme jeho láske, ktorá ho viedla k tomu, že dal svojho 
jednorodeného Syna, aby sme mali život? Apoštol píše: „Ten, ktorý 
neušetril svojho vlastného Syna, ale vydal ho za nás všetkých, ako by 
nám nedaroval s ním všetko?„ Rimanom 8,32. A predsa, koľkí svojimi 
skutkami, ak nie slovami, vravia: „Pán tým nemieni mňa. Snáď miluje 
iných, ale mňa nie.„ 

 
 

                                   EGW. CK, str. 78 – 79.
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   Správy Adventistickej informačnej služby 
 

 

Adventisti v Keni sa modlia za 400 000 krstov v tomto roku 
Po celej Keni prebieha viac ako 4 000 evanjelizačných prednášok v rámci iniciatívy TMI (Total 
Member Involvement), pričom členovia cirkvi sa modlia za 400 000 krstov v tomto roku. 
Veľký počet krstov by za jeden rok zvýšil počet členov v Keni asi o 45 percent – to je 
výsledok, ktorý je podľa cirkevných predstaviteľov možný len skrze požehnanie Ducha 
Svätého a za aktívnej účasti všetkých 866 000 adventistov na zvestovaní Ježiša ostatným 
ľuďom. 
"Takéto zapojenie členov je v Keni už realitou. Počas dňa pôsobia v komunite, čistia mesto, 
poskytujú lekársku pomoc, stavajú domy pre chudobných, darujú invalidné vozíky a večer 
kážu Božie slovo," povedal Ramon Canals, koordinátor TMI.  
"Ich cieľom je pokrstiť vyše 400 000 ľudí do konca roku 2017."  
TMI, iniciatíva svetovej cirkvi, ktorá povzbudzuje každého člena, aby zvestoval posolstvo o 
Ježišovi, prispela k nárastu počtu členov cirkvi na asi 20 miliónov. V roku 2016 bolo 
pokrstených rekordných 1,2 milióna ľudí. 
 
Brazílske štátne stredoškolské skúšky sa budú konať v nedeľu 
Verejné hlasovanie, ktoré zorganizovalo ministerstvo školstva v Brazílii, vyústilo do zmien 
v termínoch stredoškolských skúšok. Je to víťazstvo nielen pre svätiteľov soboty, ale aj pre 
náboženskú slobodu. 
Minister Mendonça Filho 9. marca povedal , že spomedzi cca  600 000 ľudí, ktorí sa zúčastnili 
hlasovania, 64 percent podporilo návrh, aby sa skúšky konali počas dvoch po sebe 
nasledujúcich nedieľ namiesto jednej soboty a nedele. Táto zmena bola zavedená 
s okamžitou platnosťou. 
Odhaduje sa, že každý rok požiada o alternatívny termín skúšok viac ako 70 000 študentov. 
Tí, ktorí majú sobotu vyhradenú pre náboženské aktivity a službu blížnym sa cítili 
diskriminovaní už od zavedenia skúšok. Cirkev adventistov siedmeho dňa v Brazílii ocenila 
úsilie ministerstva školstva a Brazílčanov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní za to, že 
rešpektovali vieru svätiteľov soboty. 
Cirkev adventistov siedmeho dňa má v Brazílii 1,6 milióna členov. 
 
Adventistická nemocnica na Jamajke ponúka ako prvá na svete špeciálnu 
operáciu chrbtice 
Adventistická nemocnica Andrews Memorial Hospital (AMH) v Kingstone na Jamajke sa stala 
centrom excelencie, kde mohol prvý pacient využiť procedúru výmeny viskoelastického 
krčného disku 4. úrovne. 
Operáciu, ktorá zavádza revolučný nový prístup v liečbe chrbtice po celom svete, vykonal tím 
lekárov pod vedením svetoznámeho ortopedického chirurga, Kingsleyho China dňa 30. 
januára 2017, za použitia pokročilej technológie známej ako theFreedom® Cervical Disc. 
Technológia, ktorú vlastní AxioMed, LLC. sa vyvíjala šestnásť rokov a stála viac ako 85 
miliónov dolárov, kým dosiahla dokonalú úroveň bezpečnosti a účinnosti v bedrovej a krčnej 
verzii. 
V októbri 2010 bola nemocnica Memorial Hospital Andrews v miestnych novinách označená 
za dar Cirkvi adventistov pre Jamajku, pretože bola ocenená cenou Gleaner Honor Award za 
poskytovanie prvotriednej zdravotnej starostlivosti obyvateľom Jamajky. 
 
 
 
 Správy AIS sú prevzaté z  http://news.adventist.org  

 


