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Program pobožností na september 2017 
 

 

2. 9. 2016 – Popovič O. – Dovolenka 
22. 9. – 24. 9. – kazateľ O. Popovič je pracovne odcestovaný na zborovom Joelovi 3 
22. 9. – 24. 9. – kazateľ R. Lacika je pracovne odcestovaný na zborovom Joelovi 3 
 

   Zborové oznamy 
 

Zmena začiatku piatkových pobožností 
V mesiaci september sa začiatok piatkových pobožností presúva na 
18.00 h. 
 

Benefičný koncert 
Dňa 16. 9. o 17.00 h, t. j. v sobotu, bude na Tajovského 8 benefičný 
koncert skupiny z Maďarska. 
 

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. 
 

GENERÁCIA 50+   
17. - 19. septembra 2017 (nedeľa - utorok ) sa uskutoční stretnutie generácie 50+ v Herľanoch. 
 

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

Piatok 
(Košice 1) 

18:00 Byrtus B. Lacika R. Popovič O. Petruš P. Lefkovitš S. 

Košice 1 
9:00 

15:00 
Pôda L. 

Kažová I. 
Tisza J. 
Butala J. 

Kormos E. 
Benefičný 
Koncert 

Saraka A. 
Balogová L. 

Lacika R. VP  
Lacika R. 

Košice 2 9:00 Kmec B. Lacika R. KE 1 Kažová I. Popovič O. 

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

Čakanovce 
9:00 

13:30 
Lacika R. Ulrichová I. Lefkovitš S. ______________ KE 1 VP 

Západy slnka: 
 

01. 09. 19:18 
08. 09. 19:04 
15. 09. 18:49 
22. 09. 18:34 
30. 09.     18:19 

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   september 2017   

 
 
 
 
 
 

Zbory : 

Košice I 
Košice II  
Poproč 
Čakanovce 

 
 
  

 
  

 

   
Ž 51,9.19 
9 Očisti ma od hriechu yzopom, a budem čistý; 

umy ma, a budem belší ako sneh..... 19 Obeti 
Božie sú skrúšený duch. Skrúšeným srdcom a 
zdrteným, ó, Bože, neopovrhuješ. 

Ak dovolíme Bohu, aby usmerňoval 
záležitosti nášho života, uschopní nás k tomu, aby 
sme schopnosti, ktoré do nás vložil, v živote 
naplno využili. Dosahuje to tak, že oblastiach 
života, v ktorých sme vzdorní a nepoddajní, s 
veľkým citom a trpezlivosťou, pomaly ale iste  nás 
pokoruje...  

Keď v oblasti nášho myslenia (života) padnú 
prekážky - „hradby vzdoru a nepoddajnosti”, 
začne v nás prúdiť Božia moc a veci sa začnú 
pomaly dávať do poriadku. 

Už mnoho mocných a nadaných  ľúdí  sa v 
živote dostalo až na dno, pretože bez charakteru 
stratili správny životný smer. Možno aj ty sám 
poznáš niekoho takého. Daj si teda pozor, ak tvoje 
nadanie, obdarovanie nie je usmerňované 
charakterom. To platí obzvláť pre kresťanov. 
Vzhľadom na dnešnú dobu niekto   múdro 
poznamenal: „Donedávna sme sa snažili urobiť z 
ľudí kresťanov, dnes je čas, aby sme z kresťanov 
urobili ľudí.”  Aby nás Boh „skrotil”, niekedy až 
bolestivo zasahuje do našich životov. 

Dovoľte mi príklad  zo života koní, ktorý ma 
zaujal. Dobrý pretekárský kôň, aj keď pochádza 
od vynikajúcich predkov,  pokiaľ sa „nepoddá” , 
svoje okolie ako aj seba samého istým spôsobom 
len ohrozuje.  

U pretekárskych plnokrvníkov je možné 
všimnúť si dve dôležité veci: 

 1. Počas preteku počujú mnoho hlasov, ale 
naučili sa, že môžu byť poslušní len jednému 
hlasu. Jazdcovi, ktorý  sedí v sedle (jockey). Milá 

sestra a brat,  Boží zámer s tebou aj so mnou je 
podobný. V živote budeš počuť stále veľa 
„hlasov”, ale keď chceš víťazne dôjsť do cieľa, 
musíš sa koncentrovať predovšetkým na Boží 
hlas. „Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich 
poznám a ony ma nasledujú.” Jn 10,27   

Z takejto pokory pramení  veľký úžitok a 
požehnanie, pretože ON: „Činí to, aby pokorní 
chodili v súde, a vyučuje pokorných svojej 
ceste.“ Žalm 25,9 

2. Pretekársky kôň dosahuje najvyšší stupeň 
svojho výkonu vtedy, keď „spouluzrastie” so 
svojím jockeyom (pokorne znáša zubadlo a s 
dôverou stále usmerňovanie -„drezúru”). Veríte 
tomu, že Boh  spôsobom, ktorý je jemu vlastný a 
pre každého z nás najlepší, dokáže vyťažiť to 
najhodnotnejšie, čo do vás vložil? (na rozdiel od 
koňa, to ale nepôjde bez tvojho súhlasu) On 
hovorí: „Moje dieťa, takto ďalej žiť nemôžeš, 
zastav sa, nemôžeš ísť v živote  len svojou cestou, 
pretože Ja s tebou mám lepší plán ako je tvoj.“ 

Pamätajme  na to, že  Božích očiach sme 
neporovnateľne cennejší  nad všetko, čo si vieme 
len predstaviť. Boh „investoval”  do nás, aby to 
dobré, čo do nás vložil, sa nestratilo na večnosť.   
Naša cena  je v jeho očiach tak veľká, že Boh bol 
ochotný položiť svoj život, aby si ty a ja žil.   
„Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom 
Svätého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od 
Boha, a že nie ste sami svoji? Lebo ste vykúpení 
za veľkú cenu. Nože tedy oslavujte Boha svojím 
telom a svojím duchom, čo je oboje Božie.” 1 Kor 
6,19.20 

„Lebo keď žijeme, žijeme Pánovi; a keď 
mrieme, mrieme Pánovi. A tak tedy buď žijeme 
buď mrieme, sme Pánovi.” Rim 14,8   

                                                                                                                            Váš kazateľ Oliver Popovič 
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„Dúfaj v 
Hospodin
a a konaj 
dobro, 
bývaj vo 
vlastnej 
krajine a 
zachová-
vaj 
vernosť!„   

 
 
 
 
 
 

       Žalm 37,3 
 
 
 
 
 
 

Ak sa vo svojich myšlienkach zaoberáme neláskavými a 
nespravodlivými činmi iných, nebudeme ich môcť milovať ako 
Kristus miloval nás. No ak premýšľame o Kristovej 
obdivuhodnej láske a súcite s nami, tým istým duchom budeme 
pôsobiť na iných. Mali by sme sa navzájom milovať a prejavovať 
si úctu bez ohľadu na chyby a nedokonalosti, ktoré musíme 
vidieť. Máme pestovať pokoru, nespoliehať sa na vlastné ja a byť 
zhovievavo nežní voči chybám iných. To odstráni všetko 
úzkoprsé sebectvo a urobí nás veľkodušnými a ušľachtilými. 

Žalmista hovorí: „Dúfaj v Hospodina a konaj dobro, bývaj 
vo vlastnej krajine a zachovávaj vernosť!„ Žalm 37,3. „Dúfaj v 
Hospodina!„ Každý deň má svoje bremená a starosti. Ako 
ľahko však pri stretnutí hovoríme len o svojich trápeniach a 
skúškach. Do hovoru sa vkráda toľko zbytočných obáv a úzkosti, 
že to budí dojem, akoby sme nemali nijakého súcitného a 
láskavého Spasiteľa, ochotného vypočuť všetky naše prosby a 
kedykoľvek nám pomôcť. 

Niektorí ľudia sú stále ustrašení a žijú v neustálych obavách. 
Každý deň ich obklopujú dôkazy Božej lásky, každý deň sa 
tešia z darov Božej prozreteľnosti, no prehliadajú tieto prítomné 
požehnania. Stále uvažujú o niečom nepríjemnom. Môže to však 
byť len nejaká drobnosť, ktorá im zaslepuje oči, aby nevideli tie 
veci, za ktoré majú ďakovať. Namiesto toho, aby ich ťažkosti, s 
ktorými sa stretávajú, viedli k Bohu, jedinému Zdroju pomoci, 
odlučujú ich od neho, pretože podnecujú nepokoj a mrzutosť.  

Počíname si správne, keď prejavujeme takú nedôveru a sme 
takí nevďační? Ježiš je náš priateľ a celé nebo sa zaujíma o naše 
blaho. Nemali by sme dovoliť, aby nám zhon každodenného 
života znepokojoval myseľ a mračil čelo. Ak to dovolíme, vždy 
sa budeme mať nad čím trápiť a na čo hnevať. Nemali by sme 
sa poddávať starostiam, ktoré nás len skľučujú a unavujú, no 
nepomáhajú nám znášať skúšky.  

Môžeš byť v práci sklamaný a mať nevyriešené problémy, no 
nedaj sa znechutiť, svoju starosť zver Bohu a zostaň pokojný. 
Pros o múdrosť, aby si svoje záležitosti spravoval rozvážne, a 
tým predišiel strate a pohrome. Urob všetko pre to, aby si 
dosiahol priaznivé výsledky. Ježiš nám zasľúbil svoju pomoc, ale 
počíta v nej aj s naším úsilím. Ak si sa spoľahol sa na nášho 
Pomocníka, no zároveň si vykonal všetko, čo si mohol, výsledok 
prijmi radostne. 

                              
 

                          EGW. CK, str. 81.-82.
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   Správy Adventistickej informačnej služby 
 

V Nemecku sa uskutočnila misijná cesta „Po stopách Martina Luthera” 
Cirkev adventistov s.d. v Nemecku zorganizovala misijnú cestu „Po stopách Martina Luthera“, pri 
príležitosti 500. výročia protestantskej reformácie v Nemecku. Tejto misijnej cesty sa zúčastnil aj 
predseda cirkvi Ted N.C. Wilson, ktorý apeloval na členov svetovej cirkvi, aby niesli pochodeň 
Reformácie až do konca času. 
Cesta viedla na kľúčové miesta v živote Martina Luthera, mnícha zo 16. storočia, ktorý otvoril dvere 
protestantizmu, aj cirkvi adventistov vďaka jeho dôrazu na zvrchovanosť Biblie nad náboženskou 
tradíciou. 
Cesta, ktorá sa konala v dňoch 6. až 10. júla, zahŕňala zastávky v nemeckých mestách Erfurt (kde Luther 
v roku 1505 vstúpil do kláštora, aby sa stal mníchom), Wittenberg (kde Luther v roku 1517 pribil 95 téz na 
dvere kostola), a Eisenach (kde bol Luther v roku 1521 ukrytý v blízkom zámku Wartburg a kde preložil 
Nový zákon do nemčiny za menej ako 11 týždňov, aby mu porozumeli aj obyčajní ľudia). 
„Táto reformácia, založená výlučne na Božom slove a našom vzťahu s Pánom, musí pokračovať až do 
konca času,“ povedal Wilson. „Máme ju hlásať spolu s posolstvom troch anjelov o Ježišovom skorom 
príchode zaznamenanom v Zjavení 14. Reformácia, ktorá začala pred 500 rokmi, bude čoskoro ukončená 
Pánovým príchodom.“ 
Werner Dullinger, predseda Juho-nemeckej únie povedal: „V minulosti sme sa možno veľmi 
nezúčastňovali na programoch a udalostiach svetovej cirkvi a myslím si, že našou stratégiou by malo byť 
znova sa spojiť so svetovou cirkvou.“ 
Cirkev adventistov v Nemecku má podľa najnovšej štatistiky približne 35 000 členov v 590 
zhromaždeniach. Nemecko má približne 81,5 miliónov obyvateľov. 
Návštevníci tiež navštívili Waldfriede, 308-posteľovú nemocnicu v Berlíne, ktorú vlastní cirkev adventistov 
s.d. 
 
Univerzita v Bukurešti udelila čestný doktorát predsedovi cirkvi Tedovi N.C. Wilsonovi 
Prestížna rumunská univerzita Politehnica udelila čestný doktorát Tedovi Wilsonovi, uznajúc vplyv a 
rešpekt cirkvi adventistov v tejto východoeurópskej krajine. 
Mihnea Costoiu, rektor tejto najstaršej a najväčšej technickej univerzity v Rumunsku, odovzdal Wilsonovi 
veľký zarámovaný certifikát na 45-minútovom ceremoniáli, ktorý sa konal 11. júla. 
Na ceremoniáli Costoiu poďakoval cirkvi adventistov za snahu o zlepšenie životov ľudí v tejto krajine a vo 
svete, najmä prostredníctvom vzdelávania. 
„Nevnímam to ako česť pre seba, ale ako česť pre svojich kolegov a cirkev, za to, čo robia pri budovaní 
spoločnosti,“ povedal Wilson Costoiuovi počas stretnutia v kancelárii rektora krátko pred ceremoniálom. 
Wilson vo svojom príhovore povzbudil univerzitu a jej študentov, aby robili všetko, čo môžu pre Boha a 
pre iných. Poďakoval aj univerzite za rešpektovanie náboženskej slobody pre všetkých 31 000 študentov. 
Cirkev adventistov má v Rumunsku asi 70 000 členov, pričom Rumunsko má asi 20 miliónov obyvateľov. 
Počet členov cirkvi v tejto krajine je vyšší ako v ktorejkoľvek inej krajine v Európe. 
 

V americkom Texase sa konala jubilejná konferencia ASI 
V americkom štáte Texas sa začiatkom augusta zišlo viac ako 1 700 adventistických laikov, podnikateľov 
a dlhoročných podporovateľov na konferencii ASI 2017. Konferencia tejto organizácie, ktorá tento rok 
slávi 70. výročie od svojho založenia, sa konala v kongresovom centre v meste Houston. 
Účastníci boli väčšinou zo Severnej Ameriky, ale aj z Južnej Afriky, Mongolska a Austrálie. Títo členovia 
cirkvi, ktorí prevádzkujú rôzne spoločnosti a misijné organizácie prichádzajú, aby sa podelili o svoje 
odborné skúsenosti, propagovali svoje produkty, projekty a organizácie a nadviazali spoluprácu s inými, 
podobne zmýšľajúcimi ľuďmi. 
Avšak bez ohľadu na vek, oblasť pôsobenia alebo povolanie majú všetci spoločný cieľ - využívať svoje 
spoločnosti a organizácie na ohlasovanie dobrej správy o Ježišovi svojim zákazníkom, klientom a 
kolegom. 
Na sobotnej bohoslužbe 5. augusta slúžil rečník/riaditeľ spoločnosti Hlas proroctva (Voice of Prophecy), 
Shawn Boonstra. 
 

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


