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Program pobožností na júl 2017
1. 7.

8. 7.

19:00

Petruš P.

Košice 1

9:00
15:00

Košice 2

9:00

Saraka A.
Balogová L.
Popovič O.
VP.

Poproč

9:00

Lefkovitš S.

Popovič O.

Čakanovce

9:00
13:30

Pôda L.

Ulrichová I.

Piatok
(Košice 1)

22. 7.

29. 7.

Popovič O.

Kažová I.

Byrtus B.

Lacika R.

Byrtus S.
Byrtus S.

Sobota v
prírode
Sobota v
prírode
__________

Kmec B.
Butala J.

Sobota v
prírode
Sobota v
prírode

Tisza J.
A. Duchoňová

Lacika R.

Lacika R.

Sobota v
prírode KE

Lefkovitš S.

1.7. a 8.7. Lacika R. – Dovolenka
30. 7. – 6. 8. 2017 – Lacika R. – pracovne odcestovaný na detskom tábore Pathfinder
6. 8. – 13. 8. 2017 – Popovič O. – pracovne odcestovaný na Týždni duchovnej obnovy v Sátoraljaújhely (HU)
6. 8. – 13. 8. 2017 – Lacika R. – pracovne odcestovaný na Týždni duchovnej obnovy v Sátoraljaújhely (HU)

Program pobožností na august 2017
5. 8.

12. 8.

19. 8.

26. 8.

Piatok (Košice 1)

19:00

Petruš P.

Byrtus B.

Košice 1

9:00
15:00

Bielik S.
Bielik S.

Horničár P.
Balogová L.

Popovič Krst
Popovič O.
Popovič O.

Košice 2

9:00

Butala J.

Kažová I.

Lacika R.

Poproč

9:00

Pôda L.

Lefkovitš S.

A. Duchoňová

Saraka A.

Čakanovce

9:00
13:30

Ulrichová I.

Lefkovitš S.

Popovič O.

__________

Lacika R.
Sobota v
prírode
Sobota v
prírode

26. 8.– Popovič O. - Dovolenka

Zborové oznamy
Sobáš
Lýdia Šmidová a Michal Lindtner Vám s radosťou oznamujú, že 2. júla 2017 o 14.00 hod. uzavrú
manželstvo v modlitebni CASD na ul. Tajovského 8 v Košiciach. Lepšie je dvom ako jednému. Kaz
4,9-12
Sobáš
Lenka Duchoňová a Martin Mahrik Vám s radosťou oznamujú, že 9. júla 2017
o 15.00 hod. v modlitebni CASD na ul. Tajovského 8 v Košiciach im končí ich
vznešené „Ja“ a začína prosté „My“.
Zborový guláš
Dňa 16. júla 2017 sa uskutoční zborový guláš. Všetci ste srdečne pozvaní.
Miesto: Ťahanovce. Čas: 9.00 hod. Pozvite aj svojich priateľov.

7-8 Júl - august 2017

Zbory :

15. 7.

Kmec B.

Zborový mesačník Cirkvi adventistov s. d. 22. ročník

Západy slnka:
01. 07.
08. 07.
15. 07.
22. 07.
29. 07.

20:41
20:39
20:34
20:27
20:18

05. 08.
12. 08.
19. 08.
26. 08.

20:08
19:56
19:43
19:30

SRDEČNE POZÝVAME GENERÁCIU 50+
NA 3-DŇOVÝ POBYT V HERĽANOCH V DŇOCH
Údaje o západe slnka
17.- 19. septembra 2017 (nedeľa - pondelok - utorok )
sú prevzaté z
TICHO - park, les, vychádzky, Nordic walking, vatra
http://www.sunrisesunset.
ROZHOVORY - ranné zamyslenia, spevy, priateľstvá, prednáška psychológa
com/calendar.asp
a platia pre geografickú
KRIK NEBIES - čítanie na pokračovanie, podnety, nádej, "...trpezlivosť svätých..."
polohu mesta Košice.
Čaká na nás: Ubytovanie hotelového typu, Celodenná vegetariánska strava
Pobyt je dotovaný. Zostáva zaplatiť 33,75 eur / 1 osoba, záloha 10,- eur.
Pozvite rodinných členov, priateľov, priateľky.
Oznámte svoj záujem do 10.júla 2017: M. Dragunovej / 0915 93 24 63 / M. Korpášovej / 0918 09 33
01 /
Tešíme sa na spoločenstvo s Vami.

Košice I
Košice II
Poproč
Čakanovce

Vo veľkom svetovom cirkuse vystupoval pri
večernom predstavení krotiteľ hadov. Jeho
senzačné číslo, jeho parádny kus, pri ktorom sa
obecenstvu tajil dych, bolo vystúpenie s hadom,
ktorý meral 8 m.
Toho hada si kúpil krotiteľ ako úplne malého.
Venoval mu veľkú starostlivosť a mnoho
trpezlivosti, aby ho skrotil. Konečne bol v drezúre
už tak ďaleko, že ho had počúval na obyčajné
mihnutie oka. Doslova sa dorozumievali očami.
Tak spolu s cirkusom cestovali 25 rokov z miesta
na miesto. Aké rôzne kúsky ten had vedel! Na
konci každého predstavenia sa had na nepatrný
pokyn krotiteľa začal ovíjať okolo jeho tela.
Omotával sa od päty až ku krku tak tesne, že
mužovi bolo vidieť nakoniec len hlavu. V takúto
chvíľu bolo v cirkuse hrobové ticho. Ale keď sa
had zrazu rozmotal a svojho pána zrazu uvoľnil,
prepukol medzi obecenstvom neopísateľný jasot.

s ním začíname hrať, keď je malý, zdanlivo
neškodný, keď vyzerá úplne nevinne a ani sa nám
nezdá byť hriechom. Ešte ho stačíme dobre
ovládať. Ale hriech rastie. A čo potom? Dobrá
rada znie: "Pred hriechom utekaj ako pred hadom.
Keď sa mu priblížiš, uštipne ťa."
Aj nám sa môže viesť ako tomu krotiteľovi.
Roky si s hriechom môžeme zahrávať, koketovať
s ním, až nás raz premôže. Vina robí človeka
nešťastným. Cítime sa ako v bludisku a nevieme
nájsť cestu späť. Zablúdili sme.

Ak si na tom tiež tak, volaj o pomoc k tomu,
ktorý prišiel na našu zem, aby ti pomohol, volaj k
Ježišovi Kristovi. On ťa vyvedie opäť na správnu
cestu, dá ti silu začať znovu a lepšie. Ježiš prišiel
na našu zem preto, aby nám ľuďom pomáhal a
zachránil nás. V Svätom písme je napísané:
„Každý, kto pácha hriech, porušuje zákon, lebo
hriech je porušenie zákona. Viete predsa, že on sa
Až jedného večera, keď sa had zase ovinoval zjavil, aby sňal hriechy, ale v ňom nieto hriechu.“
okolo tela svojho krotiteľa a obecenstvu sa tajil (1 Ján 3,4.5). Ak si budeš úprimne priať, aby ti
dych, bolo počuť naraz silný praskot kostí a Ježiš pomohol, rád ti pomôže.
súčasne zúfalý výkrik krotiteľa. Čo sa stalo? Tento
večer had neočakávane použil svoju silu.
Ježiš ti nechce hriechy iba odpustiť, ale ti chce
Dvadsaťpäť rokov sa krotiteľ s hadom hral, dať aj víťazstvo nad hriechom, chce ťa oslobodiť
dvadsaťpäť rokov prevádzkovali spolu vzrušujúce od moci hriechu a smrti. Pamätaj si to stále a
vystúpenie. A zrazu ho had usmrtil v obyčajnom mysli na to vždy, aj vtedy, keď snáď v boji s
okamihu.
hriechom podľahneš. Potom popros Ježiša
o odpustenie a začni s Ježišovou pomocou boj s
Hrať sa s takým hadom a organizovať hriechom nanovo. Ak budeš spolupracovať s
vystúpenia v cirkuse je určite nebezpečná hra. Ježišom v boji proti hriechu, bude nakoniec
Lenže takto sa nehrá len krotiteľ. Podobnú hru hrá víťazstvo na tvojej strane.
takmer každý človek. Je to hra s hriechom. Tiež sa

Váš kazateľ, Rastislav Lacika
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Správy Adventistickej informačnej služby
V Južnej Amerike rozdali polovicu misijných kníh určených na tento rok

„Tak
Boh
miloval
svet, že
svojho
jednorodeného
Syna
dal.„

Ján 3,16

„Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna
dal.„ Dal ho nielen preto, aby žil medzi ľuďmi, znášal ich
hriechy a obetne za nich zomrel. On ho daroval padlému
ľudstvu a Kristus sa mal stotožniť s jeho záujmami a
potrebami. Ten, ktorý bol jedno s Bohom, spojil sa s ľuďmi
nerozlučným putom. Práve „preto sa Ježiš nehanbí volať ich
bratmi„. Židom 2,11. On je našou Obeťou, naším Obhajcom,
naším Bratom. Našu podobu má pred Otcovým trónom a
naveky zostáva jedno s ľudstvom, ktoré vykúpil – je Synom
človeka. To všetko preto, aby bol človek povznesený z
hriešneho poníženia a záhuby, aby mohol odzrkadľovať
Božiu lásku a tešiť sa zo svätosti.
Cena nášho vykúpenia, nekonečná obeť nášho nebeského
Otca, ktorý za nás dal na smrť svojho Syna, mala by v nás
prebudiť vznešené predstavy o tom, čím sa prostredníctvom
Krista smieme stať. Keď si inšpirovaný apoštol Ján
uvedomoval výšku, hĺbku a šírku lásky nebeského Otca k
hynúcemu ľudstvu, bol naplnený posvätnou úctou a úžasom.
Nenachádzal vhodné slová, ktorými by vyjadril veľkosť a
nehu tejto lásky, a preto vyzval svet, aby sa na túto lásku
zahľadel: „Hľaďte, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa
menovali dietkami Božími.„ 1. Jána 3,1. Akú cenu tým
nadobúda človek! Prestúpením sa ľudia stali satanovými
otrokmi. Vierou v Kristovu zmierujúcu obeť môžu sa
Adamovi potomkovia stať Božími deťmi. Tým, že Kristus
vzal na seba ľudskú prirodzenosť, povzniesol ľudstvo.
Spojením s Kristom môžu sa padlí ľudia právom nazývať
„Božími deťmi„.
Taká láska nemá obdobu. Byť deťmi nebeského Kráľa!
Aké prevzácne zasľúbenie! Téma najhlbších úvah! Božia
neskonalá láska k svetu, ktorý Boha nemiloval! Táto
myšlienka podmaňuje srdce a myseľ podriaďuje Božej vôli.
Čím viac uvažujeme o Božom charaktere vo svetle kríža, tým
viac vidíme milosrdenstvo, nehu a odpustenie spojené so
spravodlivosťou a s právom, tým jasnejšie poznávame
nespočítaľné dôkazy neskonalej lásky a nežného súcitu
prevyšujúceho matkinu vrúcnu lásku k jej zblúdilému
dieťaťu.
EGW. CK, str. 11.

Pre adventistov siedmeho dňa v Južnej Amerike sa máj stal mesiacom projektu Impact Hope. Tento
projekt sa dostal do desiatej fázy 27. mája s aktívnou účasťou 2,5 milióna členov, ktorí sa zapojili do
rozširovania viac ako 20 miliónov výtlačkov knihy „Em Busca de Esperança“ (Hľadanie nádeje). Ide
o skrátenú adaptáciu knihy „Dejiny vykúpenia“ od Ellen Whiteovej.
Podľa Almira Marroniho, riaditeľa vydavateľskej služby Cirkvi adventistov siedmeho dňa, v tomto roku by
mal objem rozdaných výtlačkov uvedenej knihy dosiahnuť 40 miliónov kusov v 40 rôznych jazykoch. V
niekoľkých krajinách sa intenzívna mobilizácia uskutočnila už v apríli. Polovica týchto kníh sa rozdáva v
Brazílii, Argentíne, Bolívii, Peru, Čile, Paraguaji, Uruguaji a Ekvádore, čo je územie spravované cirkvou v
Južnej Amerike. Za posledné desaťročie bolo v týchto krajinách rozdaných približne 170 miliónov kníh.
Marroni odhaduje, že po celom svete bolo zdarma distribuovaných 400 miliónov kníh.

V Rwande bolo vysvätených 54 nových kazateľov
Začiatkom júna bolo v Rwande ordinovaných 54 pastorov po celoštátnom trojdňovom kazateľskom
zhromaždení, ktoré sa konalo v meste Nyamata.
Po tom, čo sa v tejto krajine minulý rok pokrstilo viac ako 100 000 ľudí, jednou z výziev, ktorým cirkev
čelila, bol nedostatok vysvätených kazateľov na vykonávanie misie a starostlivosť o nových členov.
V sobotu 3. júna sa tisíce členov cirkvi z celého regiónu zhromaždili pod krásnymi bielymi stanmi, aby sa
stali svedkami nebývalého podujatia. "Bola to veľká oslava!" Povedal Blasious Ruguri, predseda cirkvi v
regióne východnej a strednej Afriky a hlavný rečník tohto podujatia. "Boh našiel odpoveď na výzvu v
Rwande v pravý čas."
Ruguri vyzval novovysvätených kazateľov, aby pri plnení misie kráčali v šľapajach Ježiša a nasledovali
príklad apoštolov. Tiež povedal, že kazateľská služba nie je skratkou k bohatstvu, ale bránou k nezištnej
služobníckej činnosti pre Spasiteľa.
Mnohí z 54 vysvätených kazateľov už dlhé roky slúžili cirkvi a pokrstili tisíce ľudí. Členovia cirkvi radostne
ocenili ich službu, keď prichádzali na pódium, aby boli vysvätení.
Pred vysvätením sa konalo trojdňové kazateľské zhromaždenie, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 400
pastorov a cirkevných vedúcich za účelom školenia pre zdokonalenie ich služby.
V Rwandskej únijnej misii narástlo členstvo na viac ako 800 000 registrovaných adventistov, pričom
v krajine žije vyše 12 miliónov obyvateľov.

Adventisti v Bangladéši oslavujú Svetový deň bez tabaku
Vzhľadom na rastúce obavy vlády z používania tabaku, cirkev adventistov siedmeho dňa v Bangladéši
usporiadala 31. mája zdravotné podujatie v rámci svetového dňa bez tabaku.
Vládne štatistiky v Bangladéši uvádzajú, že viac ako 40% obyvateľov používa tabakové výrobky a tento
počet sa neustále zvyšuje. Čo je alarmujúce, v správe globálnej perspektívy, ktorú v roku 2014 uverejnilo
Centrum pre kontrolu chorôb, sa uvádza, že v Bangladéši a Indii žije 80% necigaretových užívateľov
tabaku z celého sveta.
Podujatie sa začalo okolo 9.00 h v sídle Únie a pokračovalo cca dvojkilometrovým pochodom cez
preplnené mestské ulice. Účastníci oblečení v reflexných vestách niesli transparenty a dáždniky so
sloganmi vyzývajúcimi na skoncovanie s fajčením a na žltých čiapkach mali nápisy "prestaň fajčiť" v
angličtine a bengálštine.
Napriek horúčave a vysokej vlhkosti sa na podujatí zúčastnilo vyše 100 zamestnancov a členov cirkvi.
Okrem literatúry, skupina rozdávala svoje čiapky vodičom rikšových súprav a nalepovala nálepky
"Povedz nie fajčeniu / Ži dlhý život" na rikše, autobusy a stĺpy verejného osvetlenia, aby ich odkaz šíril
svoj vplyv aj naďalej.
Adventisti v Dháke budú naďalej hľadať spôsoby, ako odovzdať posolstvo o pozitívnych zdravotných
rozhodnutiach založených na biblických princípoch čo najväčšiemu počtu obyvateľov mesta.

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

