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Program pobožností na marec 2018 
 

 

3. 3. – kazateľ O. Popovič – dovolenka 
24. 3. – kazateľ O. Popovič je služobne odcestovaný na Joelovi 
31. 3.  – kazateľ R. Lacika – dovolenka  
 

   Zborové oznamy 
 

SOBOTA VENOVANÁ ŽENÁM 
Nedávno začal rok 2018 a už je tu marec a s ním sobota venovaná ženám. Tohto roku to bude 17. 3. 2018. 
Téma: NA VRCHOL A EŠTE VYŠŠIE 
DOPOLUDNIE: 
Prežijeme spolu s mužmi tradičnú bohoslužbu vo všetkých našich zboroch, samozrejme tematicky ladenú. Jej 
súčasťou bude modlitebná chvíľa za ženy. 
ODPOLUDNIE: 
Zbor KE 2 Hlavná 68 
Pobožnosť bude v komornejšej - ženskej atmosfére. Spoločné pohostenie pre ženy o 12.00 hod. Pozývame 
všetky ženy aj s dobrotami, s ktorými sa chcú podeliť :) Následne začiatok pobožnosti o 14.00 hod. 
Táto pobožnosť má aj misijný charakter. Pozvite preto svoje priateľky, susedky, mamky, dcéry, kolegyne....ktoré 
by na tradičnú pobožnosť možno neprišli. 
Srdečne pozývame aj sestry z Čakanoviec a Poproča. 
Zbor KE 1  Tajovského 8 
Tradične o 15,00 hod - Pre mužov. A pre ženy, ktoré sa rozhodnú neprijať pozvanie do KE 2 
V prípade, že chcete prispieť do programu, kontaktujte osobne alebo telefonicky: Lucka Balogová - 
0903623232, Beátka Števove – 0905502690. 
 

MOBILNÝ ODBER KRVI 
Mobilný odber krvi je plánovaný vo štvrtok 8. 3. 2018 od 8.00 hod. do 11.00 hod. na 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. 
 

ZBOROVÁ KNIŽNICA 
Zborová knižnica na Tajovského 8 je otvorená : Streda: 16.00 – 18.00 h / Sobota: 16.30 – 17.30 h. 
 

 

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 

 
 

  3. 3. 10. 3. 17. 3. 24. 3. 31. 3. 
Piatok 
(Košice 1) 

18:00 Lacika R. Popovič O. Kažová I. Lacika R. Popovič O. 

Košice 1 
9:00 
15:00 

Butala J. 
Balogová L. 

Lacika R.  VP. 
Lacika R. 

Popovič O. 
Popovič O. 

Saraka A. 
Lacika R. 

Pôda L. 
Popovič O. 

Košice 2 9:00 Pôda L. Kmec B. 
Lacika R. 

14:00 Sobota pre ženy 
Kažová I. Butala J. 

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

Čakanovce 9:00 
13:30 

-------------- KE 1 VP KE Lacika R. Popovič O. 

Zborový mesačník Cirkvi adventistov s. d. 23. ročník      Marec 2018  

 
 
 
 
 
 

Zbory : 

Košice I 
Košice II  
Poproč 
Čakanovce 

 
 
  

 
  

 
 

„Vstaň, idi do Sarepty, ktorá patrí 
Sidonu, a budeš bývať tam..” 1 Kráľ 17,9. 

 
Prameň potoka Karit naproti rieke Jordán, 

z ktorého Eliáš pil, vyschol a krkavce, ktoré 
mu každý deň prinášali pokrm, jedného dňa 
už neprileteli... Čo to malo znamenať?  

 
    Keď sa niečo takéto stane, Boh sa 

pravdepodobne pokúša zaujať tvoju 
pozornosť. Chce ťa pripraviť na štart, aby si 
sa v živote pohol, posunul ďalej. Potom  Boh 
poslal Eliáša k chudobnej vdove do Sarepty a 
uistil ho, že ona sa postará o jeho jedlo. Pre 
vodcu, ktorý bol zvyknutý slúžiť druhým, to 
určite nebola jednoduchá úloha. Eliáš 
uposlúchol a išiel. Ženu v meste postihnutom 
hladomorom nakoniec našiel. Práve zbierala 
drevo a pripravovala pre seba a svojho syna 
skromné jedlo a potom sa chystala zomrieť. 
Napriek tomu jej Eliáš predostrel svoju 
žiadosť a vyzval ju, aby uposlúchla Boha. No 
zároveň jej sľúbil, že: „...Múky v hrnci 
neubudne ani nádoba s olejom sa 
nevyprázdni, kým Hospodin nezošle na zem 
dážď.“ 1 Kráľ 17,14 

 
   Odkiaľ vzal Eliáš takú odvahu, že niečo 

také vyslovil? Zrejme odtiaľ, že už vo 
svojom vlastnom živote zažil, že Boh je vo 

svojich sľuboch verný. Až potom, jedine 
potom, je možné hovoriť o viere presvedčene 
a presvedčivo. Takáto viera sa tiež buduje, 
ako to vidíme aj v tomto prípade  vo vzťahu 
medzi ľuďmi. Rastie v spoločenstve 
veriacich, pretože viera je „nákazlivá“. To sa 
stalo aj s touto vdovou. Aj keď táto žena a jej 
syn nemali každý večer päťchodové menu, 
kým trval hladomor, Boh sa o nich náležite a 
zázračne postaral. Preto, ak aj momentálne 
nemáš všetko, čo by si si prial, buď Bohu 
vďačný za to, čo si už dostal. Boh sa o 
svojich verných vždy patrične postará.  

 
Bratia a sestry, z príbehu môžeme 

pochopiť, že skúšaná bola nielen viera 
chudobnej vdovy, ale aj skúseného Božieho 
bojovníka, muža proroka. 

 
Teda  pre obidve skupiny, či  už pre 

začínajúcich, alebo vo viere skúsených, platí 
že: „skúškam vo viere tak či onak budeš vždy 
vystavený“.  

 
Ak  nie dnes, možno už zajtra ťa Boh 

pošle do tvojej „Sarepty“? Príliš to nerieš, 
nepolemizuj! Neodkladaj, vstaň a choď. 
Pretože Božie požehnania a zázraky, ktoré ti 
Boh pripravil sú podmienené práve tvojou 
vierou a poslušnosťou jeho výzve...             

  
 

 
Váš kazateľ, Oliver Popovič 
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„Ak je 
niekto v 
Kristovi, 
je nové 
stvorenie. 
Staré veci 
sa 
pominuli a 
hľa, 
nastali 
nové.“     
 
 
 
 
 
 
       2. Kor 5,17 
 
 
 

 
 

Človek možno nevie presne určiť čas, miesto či celý súvis okolností 
svojho obrátenia, to však neznamená, že obrátený nie je. Kristus povedal 
Nikodémovi: „Vietor veje, kam chce: čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ 
prichádza a kam ide: tak je s každým, kto sa narodil z Ducha.“ Ján 3,8. 
Boží Duch sa svojím vplyvom na ľudské srdce podobá vetru, ktorý je 
síce neviditeľný, no jeho účinky sú zjavné a citeľné. Táto obnovná moc, 
ktorú ľudské oko nevie postihnúť, prebúdza v človekovi nový život, tvorí 
novú bytosť na Boží obraz. Aj keď Duch pôsobí ticho a nepozorovane, 
jeho účinky sú zrejmé. Keď Boží Duch obnovil srdce, život to dosvedčí. 
Aj keď pre zmenu svojho srdca nemôžeme nič urobiť, ničím prispieť k 
obnove súladu s Bohom, aj keď sa nesmieme spoliehať na seba a na 
svoje dobré skutky, náš život ukáže, či v nás prebýva Božia milosť. 
Zmena sa prejaví v správaní, v zvyklostiach, v charaktere. Charakter – to 
nie je náhodná dobročinnosť či príležitostné priestupky, je to súlad slov 
a činov so spoločným zámerom. 

Správanie môže byť niekedy navonok korektné aj bez Kristovej 
obnovnej moci. Snaha o vplyvné postavenie a túžba po úcte iných môžu 
viesť k navonok harmonicky usporiadanému životu. Úcta k sebe nás 
môže viesť k tomu, že sa vyhneme zlej tvárnosti. Aj sebecké srdce môže 
vykonávať ušľachtilé činy. Podľa čoho teda poznáme, na koho strane 
sme? 

Kto ovláda naše srdce? Komu patria naše myšlienky? O kom radi 
hovoríme? Komu náležia naše nejvrúcnejšie city a najlepšie sily? Ak sme 
Kristovi, potom naše myšlienky patria jemu a on je témou našich 
najmilších úvah. V ňom sa sústreďuje všetko, čo máme a čím sme. 
Túžime mať jeho obraz, prejavovať jeho ducha, konať jeho vôľu a vo 
všetkom sa jemu páčiť. 

Tí, čo sú novým stvorením v Ježišovi Kristovi, budú prinášať ovocie 
Ducha – „lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, 
vernosť, krotkosť, zdržanlivosť“. Galaťanom 5,22.2 Nebudú ich už 
utvárať predošlé náruživosti, ale vierou v Božieho Syna pôjdu v jeho 
šľapajach, budú odzrkadľovať jeho charakter a očisťovať sa, ako je čistý 
on. To, čo predtým nenávideli, teraz milujú a to, čo kedysi milovali, 
teraz nenávidia. Sebavedomý a pyšný človek sa v srdci stáva tichým a 
pokorným. Ten, kto bol predým domýšľavý a povyšoval sa nad iných, 
stáva sa vážnym a nenápadným. Z opilca sa stáva abstinent a zo zvrhlíka 
čistý človek. Márnivé zvyklosti a svetské spôsoby zostali bokom. 
Kresťania nebudú vyhľadávať „vonkajšie ozdoby“, ale cieľom im bude 
„skrytý človek srdca: neporušiteľný a pred Bohom veľmi vzácny duch 
krotkosti a tichosti“. 1. Petra 3,3.4. 

Pravé pokánie pôsobí zmenu. Ak hriešnik obnoví zmluvu s Bohom, 
ak vráti, čo ulúpil, ak vyzná svoje hriechy a ak miluje Boha i svojich 
blížnych, potom si môže byť istý, že prešiel zo smrti do života. 

Keď prichádzame ku Kristovi ako blúdiaci hriešnici a prijímame 
jeho odpúšťajúcu milosť, v srdci nám klíči láska. Nijaké bremeno nie je 
ťažké, pretože Kristovo jarmo je ľahké. Povinnosť sa stáva radosťou a 
obeť potešením. Cesta, ktorá sa predtým zdala byť zahalená tmou, je 
zrazy plná svetla v lúčoch Slnka spravodlivosti. 

                       
                            

          EGW. Cesta ku Kristovi, str. 39-40
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V Kazachstane bola otvorená zdravotná klinika 
Dňa 4. februára Cirkev adventistov otvorila kliniku v meste Pavlodar v Kazachstane. Činnosť kliniky je zameraná 
na spopularizovanie princípov zdravého životného štýlu, ako aj na prevenciu ochorení chrbtice, svalov a 
kostrových systémov. 
Miestny zbor plánoval postaviť túto kliniku už viac ako tri roky. Stretli sa však s finančnými problémami a s 
ťažkosťami spojenými so získaním správnych povolení a dokumentácie. Bolo tiež potrebné zorganizovať tím 
ľudí, zdravotných sestier a lekárov, ktorí by boli vyškolení a schopní slúžiť a pracovať na klinike. 
Dnes je klinika plne pripravená prijímať ľudí. Môžete tam získať masážny kurz, vyskúšať si simulátor Evminova. 
Každý, kto príde, môže zistiť svoj index telesnej hmotnosti, biologický vek, výšku, hmotnosť a krvný tlak. Môže 
sa oboznámiť s programami ako získať zdravú chrbticu, "Walk Easy" (ako správne znížiť váhu), "Skoncovať 
s fajčením navždy", "Zdravá výživa", vodoliečba a naučiť sa techniky škandinávskej chôdze. 
Adventisti z Pavlodaru ďakujú Pánovi za príležitosť slúžiť obyvateľom mesta. 
 
Po žiadosti adventistov sa ugandský prezident rozhodol zrušiť školské skúšky v sobotu 
V reakcii na žiadosť predsedu cirkvi adventistov siedmeho dňa o zrušenie sobotných skúšok, ugandský vodca 
oznámil, že urobí kroky na to, aby vyhovel presvedčeniu adventistov - a tiež kresťanov svätiacich nedeľu a 
moslimov. 
Ugandský prezident Yoweri Museveni oznámil na Twitteri 17. februára, deň po tom, čo prijal na oficiálnej 
návšteve Teda N.C. Wilsona v jeho štátnej rezidencii neďaleko hlavného mesta Kampala. 
"Ďakujem Pastorovi Wilsonovi za návštevu Ugandy," napísal Museveni na Twitteri. "Chcem pochváliť členov 
spoločenstva ASD v Ugande za ich disciplínu. Zvážime žiadosť cirkvi, aby naše vzdelávacie inštitúcie 
nevykonávali skúšky v sobotu." 
 "Je to viac, než sme si priali," povedal Blasious Ruguri, predseda Divízie pre východnú a strednú Afriku, ktorého 
územie zahŕňa aj Ugandu. "Všetci prežívame požehnanie." 
Počas návštevy Ted Wilson oboznámil prezidenta Museveniho o histórii cirkvi adventistov a o svätení soboty - 
siedmeho dňa, ako dňa odpočinku. Okrem toho mu venoval pero s nápisom Cirkev adventistov siedmeho dňa a 
navrhol, aby ho Museveni použil na podpisovanie dôležitých dokumentov alebo, čo je dôležitejšie, na 
zvýraznenie veršov v Biblii. 
Wilson tiež daroval Musevenimu koženú Bibliu, "Cestu ku Kristovi" od Ellen Whiteovej a brožúru "Pomoc v 
každodennom živote", ktorá obsahuje kľúčové kapitoly z knihy Ellen Whiteovej "Cesta k zdraviu". Povzbudil 
prezidenta, aby si prečítal "Cestu ku Kristovi," pričom povedal, že 13 kapitol tejto knihy sa dá ľahko prečítať za 
jedno popoludnie alebo medzi rokovaniami. 
Osemčlenný adventistický zbor, ktorý sprevádzal vedúcich predstaviteľov cirkvi, zaspieval o Ježišovom skorom 
príchode v angličtine a Museveni požiadal o druhú pieseň v miestnom jazyku Luganda. 
Museveni tiež daroval finančné prostriedky na adventistické projekty vrátane komunitného centra v západnom 
meste Kasese a hovoril s obdivom o snahe adventistov zlepšiť životné podmienky ich komunít. 
Wilson povedal: "Prezident pozná adventistov - v detstve ho učili adventistickí učitelia. Má v srdci vrelé miesto 
pre adventistov a pre to, čo Boh robí prostredníctvom cirkvi adventistov v Ugande." 
 
Adventistické modlitebne a školy na súostroví Tonga boli poškodené tropickým cyklónom 
Adventistické modlitebne, školy a domy boli značne poškodené tropickým cyklónom Gita, ktorý sa v noci na 15. 
februára prehnal cez Tongu. 
Cyklón 4. kategórie vytvoril ničivé vetry s rýchlosťou okolo 200 km/h a spôsobil rozsiahle záplavy a výpadky 
elektriny. Budova Parlamentu Tongy bola zrovnaná so zemou a mnohé domy a budovy prišli o strechy. Správy, 
ktoré prichádzajú, naznačujú, že najmenej traja ľudia boli vážne zranení. 
Regionálny koordinátor humanitárneho programu ADRA Michael Peach informoval, že Adventistické školy 
Beulah College, Beulah Primary a Hilliard Memorial boli značne poškodené. Škola Beulah je zasiahnutá 
najhoršie, mnohé budovy prišli o strechy, tri domy pre zamestnancov sú neobývateľné a budova priemyselných 
umení bola vážne poškodená. 
Vláda nariadila uzavrieť všetky školy, pričom 14. februára vyhlásila výnimočný stav v rámci prípravy na príchod 
cyklónu. 
Rozsiahle záplavy a výpadky elektriny boli aj na Samoe dňa 9. februára. Cyklón sa zintenzívnil, keď smeroval 
k ostrovom Tonga. 
Predseda misie v trans-pacifickej únii Maveni Kaufononga vyjadril svoje znepokojenie nad všetkými 
postihnutými. 
"Stále žijeme v hriešnom svete, ale chválime Pána, on je s nami." Povedal.  
 

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


