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Program pobožností na november 2017 
 

MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ 2017 
 NEDEĽA PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK 

Košice 
18:00 

Saraka A. Sverlovič P. Pôda L. Kažová I. Popovič O. Lacika R. 

Poproč 
17:00 

Popovič O. Pôdová M. st. Lacika R. Pôda M. ------------ Duchoňová A. 

Čaka-
novce 

Lacika R. Popovič O.     

 

17.11. - 19.11. Kazateľ R. Lacika je pracovne odcestovaný 
 

   Zborové oznamy 
 

Hovory v knižnici 
„Radostné srdce obveseľuje tvár“ a blaho je „kvet v plnom rozkvete“? 
Viac si povieme v rámci HOVOROV V KNIŽNICI.  
POPOLUDNIE S POÉZIOU sa uskutoční dňa 12. novembra 2017 o 16.00 h v knižnici CASD na Tajovského 8 v 
Košiciach. Príďte. Tešíme sa. Svoj príspevok zahláste M. Dragunovej / 0915 932 463 / alebo M. Korpášovej / 0918 09 33 
01 /. 
 

Modlitebný týždeň 4. – 11. novembra 2017 
Druhú sobotu MT t. j. 11. novembra 2017, tak ako býva zvykom, bude dobrovoľný pôst.  
Prvá zbierka počas sobotnej školy bude použitá pre potreby zboru a druhá zbierka bude 
použitá na podporu evanjelizačných projektov. 
 

Mobilný odber krvi 
Vo štvrtok dňa 9. 11. 2017, v čase od 8.00 h do 11.00 h sa uskutoční mobilný odber 
krvi na Tajovského 8. Kontakt: e-mail petermilko13@gmail.com. Telefón - mobil: 0907 
945310, 0907 447829 
 

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. 11. 11. 11. 18. 11. 25. 11. 

Piatok (Košice 1) 18:00 Lefkovitš S. Lacika R. Popovič O. Byrtus B. 

Košice 1 
9:00 
15:00 

Popovič O. 
Popovič O. 

Lacika R. 
16:00 Benefičný 

Koncert SRO 

Pôda L. 
Butala J. 

Saraka A. 
Balogová L. 

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

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

Čakanovce 
9:00 
13:30 

-------------- -------------- Ulrichová I. Popovič O. 

Západy slnka: 
 

03. 11. 16:13 
10. 11. 16:02 
17. 11. 15:53 
24. 11. 15:46 

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. 21. ročník   November 2017   

 
 
 
 
 
 

Zbory : 

Košice I 
Košice II  
Poproč 
Čakanovce 

 
 
  

  
Filipenským 3:12-14 
„ 12 Nie že by som to všetko bol už dosiahol a 

bol už dokonalý, ale bežím, aby som to získal, pretože 
si ma získal aj Kristus Ježiš.  13 Bratia, ja si 
nenamýšľam, že som to už získal, ale len jedno 
robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a usilujem sa 
o to, čo je predo mnou. 14  Bežím k cieľu za nebeskou 
cenou, totiž za Božím povolaním v Kristovi Ježišovi.” 

                                                                                          
Je deprimujúce sledovať niekoho, kto žije svoj 

život „len tak” bezcieľne, bez vážnejšieho životného 
zamerania. A to už nehovorím o vyššom cieli,  ktorý 
človekovi vytýčil samotný Boh. Aký odkaz má pre 
nás  hore uvedený biblický text?  Veriaci človek 
nemá patriť do „kategórie” tých, ktorí sú nečinní. 
Máme Boha, ktorý je plne aktívny a cieľavedomý a je 
zrejmé, že len vtedy môžeme žiť na jeho slávu, keď 
aj nás budú charakterizovať podobné vlastnosti. 

 
Podstatnou myšlienkou nášho textu je aj to, 

čo si o sebe myslíme. „Bratia, ja si 
nenamýšľam...” Modliaci sa farizeus to videl tak, 
že je fantastický človek a druhí ľudia mu 
nesiahajú ani po členky. (Luk 18) Peter, jeden z 
Ježišových učeníkov, si o sebe myslel, že za 
svojho majstra na rozdiel od iných aj život položí. 
(Luk 22) Podľa toho, ako uvažujeme, v živote aj 
konáme. 

 
Pavol si nemyslel, že by už dosiahol vytýčený 

cieľ.  A keďže to bolo tak, tak usilovne pokračoval 
vo svojom diele. Martin Luther prehlásil: „Keby som 
vedel, že zajtra sa svet rozpadne na kusy, aj tak by 
som zasadil jabloň...“. 

 
A ako je to s tebou? S tvojimi vytýčenými cieľmi 

v živote a s tvojou aktivitou? To, čo si v živote 

dosiahol,  je do veľkej miery odrazom aj tvojho 
zmýšľania o sebe samom.  

 
Pavol hovorí: „ale len jedno robím...”.  

Schopnosť mysle, ktorá dokáže sledovať viac vecí 
naraz, môže byť síce veľmi úžasná, ale často je to 
na úkor efektivity. Ak neexistujú priority, veci 
ktoré by si zaslúžili prvé, dôležité miesto, tak 
možno robíme všetko, ale zároveň „nič“. A preto 
dosiahnuté ciele v živote sú oveľa menej hodno-
tné, ako keby sme sa zamerali  na jeden cieľ. 
Jedna stará čínska múdrosť hovorí: „Orol, ktorý 
krúži nad dvomi zajacmi naraz, nedostane ani 
jedného.” 

 
Je preto dobré vedieť, čo od nás Boh žiada. 

Prečo nás stvoril.   
 
Čo je pre teba najdôležitejšie? Si ochotný 

podriadiť v živote všetko tomu, čo je najpodsta-
tnejšie? Alebo dovolíš, aby tvoja životná sila bola 
naďalej roztrúsená tak,  že ti nezostane energia na to 
najdôležitejšie?  

 
Venuj sám sebe niekoľko minút k uvažovaniu a 

opýtaj sa seba samého: Nachádzam sa na tom 
správnom mieste vo svojom živote? Robím to, čo je 
mojou úlohou? Nežijem náhodou život druhých, pre 
druhých a svoj život, svoju úlohu neplním? Ak si vo 
svojom živote dodnes nesledoval žiadne významné 
ciele, keď si robil všetko pre všetkých, dnes je čas 
zastaviť sa a myslieť aj na seba. Vytýč si ten najvyšší 
cieľ. Podľa rady ap. Pavla urob zásadné rozhodnutie, 
pre svoj život. 

 
„Bežím k cieľu za nebeskou cenou, totiž za 

Božím povolaním v Kristovi Ježišovi.” 
 
 

     
Váš kazateľ, Oliver Popovič  
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„Prirodzený 
človek, 
pravda, 
neprijíma 
veci Ducha 
Božieho, lebo 
sú mu 
bláznov-
stvom, a 
nemôže ich 
poznať, 
pretože ich 
treba 
duchovne 
rozsu-
dzovať.“     

 
 
 
 

        Jeremiáš 29,13 
 

 

 
My sami nemôžeme uniknúť priepasti hriechu, do ktorej sme 

upadli. Naše srdce je zlé a my ho nemôžeme zmeniť. „Kto získa čisté z 
nečistého?„ Job 14,4. „Pretože telesné zmýšľanie je nepriateľstvo voči 
Bohu, lebo sa nepoddáva a ani sa nemôže poddať Božiemu 
zákonu.„ Rimanom 8,7. Výchova, vzdelanie, vôľové vypätie a ľudské 
úsilie majú svoj význam, ale tu sú bezmocné. Navonok môžu podnietiť 
bezchybné správanie, no srdce zmeniť nemôžu, prameň života neočistia. 
Skôr než sa človek obráti od hriechu k svätosti, musí zasiahnuť určitá 
moc zvonku, nový život zhora. Tou mocou je Kristus. Len jeho milosť 
môže oživiť umŕtvené duchovné schopnosti a pritiahnuť ich k Bohu, k 
svätosti. 

Spasiteľ povedal: „Ak sa niekto nenarodí znova,„ teda kým neprijme 
nové srdce, nové túžby, zámery a pohnútky vedúce k novému životu, 
„nemôže uzrieť kráľovstvo Božie„. Ján 3,3. Predstava, že treba len 
rozvinúť to dobro, ktoré je v ľudskom srdci od narodenia, je osudný 
klam. „Prirodzený človek, pravda, neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú 
mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, pretože ich treba duchovne 
rozsudzovať.„ 1. Korinťanom 2,14. „Nediv sa, že som ti povedal: Treba 
sa vám znovu narodiť.„ Ján 3,7. O Kristovi čítame: „V ňom bol život a 
život bol svetlom ľudí„ – to je jediné „meno pod nebom, v ktorom by 
sme mali dôjsť spasenia„. Ján 1,4; Skutky apoštolov 4,12. Nestačí si len 
uvedomovať láskavosť, dobrotivosť a otcovskú nehu Božieho charakteru. 

Nestačí pochopiť múdrosť a spravodlivosť Božieho zákona a poznať, 
že spočíva na večnej zásade lásky. Apoštol Pavel to všetko chápal, a 
preto zvolal: „Priznávam zákonu, že je dobrý.„ „A tak zákon je svätý, aj 
prikázanie je sväté, spravodlivé a dobré.„ Rimanom 7,16.12. Ale v 
trpkosti svojho stiesneného a zúfalého vnútra dodal: „Ale ja som 
telesný, predaný hriechu.„ Rimanom 7,14. Túžil po čistote, 
spravodlivosti, na ktorú nestačil vlastnými silami, a preto volal: „Biedny 
ja človek! Kto ma vytrhne z tohto tela smrti?„ Rimanom 7,24. To je 
výkrik zaťažených sŕdc všetkých končín zeme a všetkých čias. Pre 
všetkých je len jediná odpoveď: „Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma 
hriech sveta.„ Ján 1,29. 

Boží Duch sa rôznymi podobenstvami snažil vystihnúť túto pravdu a 
objasniť ju ľuďom túžiacim zbaviť sa bremena viny. Aj Jákob, keď 
oklamal Ezava a utekal z otcovského domu, cítil jej ťarchu vo svojom 
srdci. Keď bol opustený a zavrhnutý, odlúčený od všetkého, čo mu v 
živote bolo drahé, trápila ho najmä myšlienka, že spáchaný hriech ho 
odlúčil od Boha, že nebo na neho zabudlo. Smutne si ľahol na holú zem 
v prostredí osamelých kopcov a so žiarivo hviezdnatým nebom nad 
hlavou. V spánku pozoroval zvláštne svetlo. Zdalo sa mu, že vidí dlhý 
rebrík, čo siaha zo zeme až k nebeským bránam, po ktorom vystupovali i 
zostupovali Boží anjeli a z nebeskej slávy bolo počuť božský hlas 
posolstva útechy a nádeje. Tak sa Jákobovi predstavil Ten, ktorého 
potreboval a po ktorom v duši túžil – Spasiteľ. Radostne a vďačne hľadel 
na zjavenú cestu, po ktorej sa ako hriešnik môže znova dostať do 
spojenia s Bohom. Tajomný snový rebrík predstavoval Ježiša, jediné 
spojenie medzi Bohom a človekom. 
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   Správy Adventistickej informačnej služby 
 

Ted Wilson vystúpil na mládežníckom zhromaždení Adventistickej Teologickej Spoločnosti v 
Nemecku 
V sobotu 21. októbra, predseda GC CASD Ted N.C. Wilson vystúpil na mládežníckom zhromaždení 
Adventistickej Teologickej Spoločnosti (ATS) blízko Hannoveru v Nemecku a vyzval stovky mladých Nemcov, 
aby urobili svoju vlasť prvým misijným poľom. Poznamenal však, že pre 35 000 členov cirkvi v Nemecku je to 
veľká výzva, aby oslovili svoju vysoko sekularizovanú krajinu, ktorá má dnes takmer 83 miliónov obyvateľov. 
"Očakávam, že v Nemecku nastane evanjelizačná explózia, ktorú povedú mladí ľudia zameraní na Krista, veriaci 
Biblii a Duchu prorockému, a iní, ktorí sú oddaní zvestovaniu Božieho posledného posolstva troch anjelov, 
pretože Ježiš príde skoro," povedal Wilson. 
Aj iní rečníci pripustili, že úloha osloviť Nemecko sa môže javiť ako obrovská. „Územie bývalého východného 
Nemecka má najväčšiu koncentráciu ateistov na svete, viac ako Severná Kórea, Čína a krajiny bývalého 
Sovietskeho zväzu“, povedal Rene Gehring, predseda rakúskeho seminára Bogenhofen. Viac ako 60 percent 
miestneho obyvateľstva sa označuje za ateistov, a menej ako 10 percent za kresťanov. 
Napriek tomu Gehring povedal, že Boh môže urobiť zázraky len s niekoľkými vernými ľuďmi, rovnako ako to 
urobil, keď Gedeon porazil obrovskú armádu s iba 300 vojakmi. "Všetko, čo museli urobiť, bolo byť na správnom 
mieste, v správnom čase a zatrúbiť na trúbu," povedal Gehring. "Boh urobil zvyšok." 
Poslucháčov oslovila pasáž od Ellen Whiteovej, ktorú prečítal: "Jeden oddaný člen milujúci Krista vykoná viac 
dobra ako 100 polo-obrátených, neposvätených a do seba uzavretých pracovníkov" (5T, 114). 
Iní mladí ľudia boli povzbudení, aby pokračovali vo svojom úsilí. Samuel Naumann, 25-ročný študent na 
univerzite v Lipsku, hovoril o svojej radosti z rozdávania výtlačkov knihy "Veľký spor vekov" od Ellen Whiteovej a 
ďalších kníh v rodinnom knižnom stánku. Jeho rodina má prezentačný stánok, ktorý používa na nemeckých 
slávnostiach a v centrách miest. 
"Veľa kresťanov prichádza do nášho stánku a hovorí:" To je presne to, čo sme si mysleli. Svoj knižný stánok 
mali vystavený aj v expozičnej hale podujatia. 
 
Budova školy Redwood Adventist Academy v Kalifornii bola zničená požiarom 
Požiar, ktorý v severnej Kalifornii vypálil najmenej 11 000 hektákrov územia, v pondelok 9. októbra zničil školu 
Redwood Adventist Academy, keď sa rozšíril do oblasti Larkfield-Wikiup v Santa Rosa. V areáli školi v tom čase 
neboli žiadni študenti ani učitelia. 
Riaditeľka Angie Weems a vedúci vzdelávania Severo kalifornského združenia, Albert Miller, sa v priebehu dňa 
snažili dostať do blízkosti školy, ale neúspešne. Neskôr sa manželovi riaditeľky podarilo dostať do oblasti po 
menších cestách, a odfotografovať vyhorené školské budovy. "Je to obrovská strata, keď sa pozerám na 
fotografie, všetko je úplne preč," povedala Angie Weems. 
V pondelok ráno bola Angie Weems upozornená na oheň, ktorý smeroval do oblasti Santa Rosa a rozhodla sa, 
že zruší vyučovanie pre všetkých 128 študentov. „Som rada, že som sa rozhodla takto,“ povedala. Pri požiari 
prišli o svoje domovy aj niektorí študenti. 
Škola, ktorá bola založená v roku 1931, zohrávala veľkú úlohu v miestnej komunite adventistov. "Navštevovali ju 
celé generácie adventistov - starí rodičia, rodičia a deti," povedala Weems.  
Najdôležitejším cieľom je zabezpečiť, aby študenti nestrácali drahocenný čas. "Náš plán je teraz obnoviť 
vyučovanie čo najskôr na inom dočasnom mieste," povedala. 
 
Raafat Kamal, predseda Trans-európskej divízie cirkvi adventistov s.d. prehovoril na slávnosti 
Európskeho parlamentu v Bruseli  
Aký je odkaz Reformácie pre Európu v 21. storočí? Pre Raafata Kamala, predsedu cirkvi v transeurópskom 
regióne (TED), je odpoveď jednoduchá: Je to dedičstvo, ktoré nesmie skončiť. 
Spolu s predovšetkým luteránskymi teológmi, pastormi, poslancami Európskeho parlamentu a cirkevnými 
historikmi bol Kamal vyzvaný, aby v utorok 17. októbra prednášal na slávnostnom podujatí Európskeho 
parlamentu v budove parlamentu v Bruseli. 
Podľa biskupa Sima Peuraa z evanjelickej luteránskej cirkvi vo Fínsku reformácia "otvára prorockú úlohu 
komunity." Spomenul Lutherov príklad vo Wittenbergu o "spoločnej pokladni pre chudobných" a jeho silnú 
pracovnú etiku, ktorá slúžila pre blaho celej komunity. 
Viacerí rečníci označili preklad Biblie do národných jazykov za významný prínos reformácie. Kľúčové, podľa 
maďarského teológa a historika Dezsöa Buzogányho, bolo, že Biblia sa dostala na stôl každej rodiny. 
Kamal bol jedným z posledných rečníkov, ktorí priviedli pozorné publikum späť k pojmu milosti, keď rozvinul 
starozákonný princíp, ktorý Boh požaduje u Micheáša 6:8: "aby si činil spravodlivosť, miloval milosrdenstvo a 
chodil pokorne so svojím Bohom." Martin Luther sa so svojim premeneným svedomím držal pevne tohto 
princípu, ktorý odvtedy inšpiroval generácie veriacich i neveriacich ľudí. Luther počas svojho prejavu pri procese 
vo Wormse vyslal posolstvo pre dnešok: "Pokiaľ nebudem presvedčený Písmom a jasným rozumom, moje 
svedomie je v zajatí Božieho slova." 
 

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


