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Program pobožností na máj 2018 
 

 
        18. 5. – 20. 5. – kazateľ R. Lacika je pracovne odcestovaný na vodcovskom špeciáli KP. 
        

   Zborové oznamy 
 
Zmena začiatku piatkových pobožností 
V mesiacoch máj, jún, júl a august sa začiatok piatkových pobožností presúva na 19.00 hod. 
 
Zborová knižnica 
Zborová knižnica na Tajovského 8 je otvorená : Streda: 16.00 – 18.00 h / 
Sobota: 16.30 – 17.30 h. 
 
Štúdium Biblie 
Každý utorok o 17.00 h na Tajovského 8 pokračujeme v štúdiu Božieho 
slova. 
 
ZBOR OTVORENÝCH DVERÍ 
Milí bratia a sestry, dvere zboru CASD na ul.Tajovského č. 8 sú pre vás 
otvorené každý pondelok od 10.00 do 12.00 hod. a každý štvrtok od 15.00 
do 17.00 hod.  
 

Dátum Službukonajúci Dátum Službukonajúci 
 3.5.2018 štvr. Bajer Marián 21.5.2018 pond. Tomková Eva 
 7.5.2018 pond. Miľko Peter 24.5.2018 štvr. Kováčik Ján 
 10.5.2018 štvr. Huľo Slavomír 28.5.2018 pond. Tomková Eva 
14.5.2018 pond. Dragunová Marta 31.5.2018 štvr. Huľo Slavomír 
17.5.2018 štvr. Společník Vojtech   

 

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 
 

 

  5. 5. 12. 5. 19. 5. 26. 5. 

Piatok 
(Košice 1) 

19:00 Lacika R. Popovič O. Petruš P. Ulrichová I. 

Košice 1 
9:00 

15:00 
Popovič O. 

Čík P. 
Lefkovitš S. 

Pôda L. 
Byrtus B. 

Popovič O. 
Saraka A. 

Popovič O. 

Košice 2 9:00 Čík P. Lacika R. Butala J. Popovič O. 

Poproč 9:00 Lacika R. Duchoňová A. Popovič O. Hreňo M. 

Čakanovce 
9:00 

13:30 
Ulrichová I. Popovič O. Lefkovitš S. Lacika R. 

Západy slnka: 
 

04. 05. 19:53 
11. 05. 20:03 
18. 05. 20:12 
25. 05. 20:21 

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. 23. ročník      Máj 2018 

 
 
 
 
 
 

Zbory : 

Košice I 
Košice II  
Poproč 
Čakanovce 

 
 
  

 
  

 
 

„Povedal im: Poďte vy sami do ústrania na 
osamelé miesto a trochu si odpočiňte!“ Marek 
6:31.                                                                               

Keď nasleduješ Ježiša, malo by ťa to 
napĺňať energiou a neviesť k úplnému 
vyhoreniu. Keď sa Ježiš  svojho času prihováral 
a kázal ľuďom, mnohí žili podľa takých 
náboženských pravidiel a mali také životné 
návyky, ktoré im bránili  uvoľniť sa a naplno 
prežívať radosť a požehnanie z vykonanej 
práce.  Z tohto dôvodu im hrozilo predčasné 
vyčerpanie. Týkalo sa to aj jeho učeníkov.  

Preto im Ježiš povedal: „28 Poďte ku mne 
všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja 
vám dám odpočinúť. 29Vezmite na seba moje 
jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a 
pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre 
svoje duše. 30 Veď moje jarmo je príjemné a 
bremeno ľahké.“ Mat 11: 28-30.   

Ježiš bol oveľa viac činný, aktívny, než 
ktokoľvek z nás predtým, no nikdy to nemalo 
negatívny dopad na jeho službu lásky tým, ktorí 
ho žiadali o pomoc a životodarné spojenie s 
jeho Otcom. Ako je to možné? 

Základom všetkého bolo to, že Ježiš od 
každodenných povinností, starostí a zhonu 
pravidelne odchádzal do ústrania, aby sa modlil 
a odpočinul si. Keď sa jeho učeníci vracali späť 
zo svojej úspešnej misie, možno necítili únavu 
a chceli pokračovať ďalej, no Ježiš prerušil ich 
činnosť  a povedal im: „Poďte vy sami do 
ústrania .....a trochu si odpočiňte!“  Pretože 
ako evanjelista Marek zaznamenáva: „Stále tam 

totiž prichádzalo a odchádzalo množstvo ľudí, 
takže sa nemali kedy ani najesť“. Mar 6:31.  

Nepretržitý zhon, strata radosti, únava, 
ktorá neustupuje je znakom, že poradie toho, čo 
je vo vašom živote dôležité, sa pokazilo. Boh 
nariadil židovským poľnohospodárom, aby 
každý siedmy rok nechali pôdu nevyužitú. 
Prečo? Zdanlivá strata v skutočnosti priniesla 
úžitok. Vďaka regenerácii pôdy  sa dostavila 
lepšia, bohatšia úroda.  

Boh nám taktiež nariadil, aby sme 
odpočívali každý siedmy deň, sobotu. To nielen 
preto, aby sme sa v jeho prítomnosti stíšili, ale 
aby sme dali svoje každodenné starosti bokom, 
odpočinuli si a načerpali nové sily, ktoré 
budeme potrebovať k tomu, aby sme s radosťou 
a s elánom zvládli  nové úlohy, ktoré nás zajtra 
očakávajú. 

Problém však nastáva vtedy, keď chceme 
okamžité a rýchle výsledky, keď vymeníme  
múdrosť za zhromažďovanie informácií, hĺbku 
za šírku, kvalitu za kvantitu, radosť za starosť. 
Potom skôr či neskôr  sa ukáže, že to nebude 
v živote fungovať a nakoniec klesneme 
vyčerpaní a znechutení.  

Hĺbku, podstatu a skutočný zmysel nášho 
života možno dosiahnuť len pomaly a rozvážne. 
Podľa vzoru nášho Pána je čas nielen pracovať, 
ale aj odpočívať. Jednoducho povedané: „menej 
je niekedy viac.“ 

Nasledovanie Ježiša nie je beh na krátku 
vzdialenosť. Pamätaj na to, že sa nemôžeš  
ponáhľať rýchlejšie, ako ťa  tvoj Majster 
vedie. 

 
                                                                                                 Váš kazateľ, Oliver Popovič 
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„Až 
potiaľto 
pomá-
hal nám 
Hospo-
din“        

  
 
       1 Samuelova 7,12 

 
 

 
Kresťania sa však už tu 

môžu tešiť zo spoločenstva s 
Kristom – majú v ňom svetlo 

jeho lásky stálu útechu jeho prítomnosti. Každý krok v živote nás 
môže priblížiť k Ježišovi, môže nám pomôcť lepšie spoznať jeho 
lásku a priviesť nás ešte bližšie k blaženému domovu pokoja. 
Nezavrhujme teda svoju dôveru, ale majme pevnú istotu, pevnejšiu 
než kedykoľvek predtým. „Až potiaľto pomáhal nám Hospodin“ (1. 
Samuelova 7,12) a bude nám pomáhať do konca. Hľaďme na 
mohutné stĺpy, pamätníky toho, čo Pán vykonal pre naše potešenie 
a záchranu zo záhuby. Stále znova si pripomínajme všetky tie nežné 
prejavy milosrdenstva, ktoré nám Boh preukázal – zotreté slzy, 
zmiernené bolesti, odstránené úzkosti, rozohnané obavy, uspokojené 
potreby, udelené požehnania – a tým sa posilnime na všetko, čo je 
pred nami na poslednom úseku našej pozemskej púte. 

Musíme však počítať s novými ťažkosťami v nastávajúcom boji, 
ale na to, čo je na zemi, ako aj na to, čo príde, smieme hľadieť v 
zmysle slov: „Až potiaľto pomáhal nám Hospodin.“ „Tvoja sila nech 
trvá, pokiaľ žiješ!“ 5. Mojžišova 33,25. Skúška neprevýši silu, ktorú 
dostaneme, aby sme skúšku mohli zniesť. Chopme sa teda práce 
tam, kde ju nájdeme, vo viere, že nech príde čokoľvek, dostaneme 
silu primeranú skúške. 

Zakrátko sa Božím deťom otvoria brány neba a z úst Kráľa slávy 
im ako najkrajšia hudba zaznie: „Poďte, požehnaní môjho Otca, 
prijmite ako dedičstvo kráľovstvo, ktoré vám je pripravené od 
stvorenia sveta.“ Matúš 25,34. 

Vtedy budú vykúpení privítaní v domove, ktorý im pripravuje 
Ježiš. Ich spoločníkmi tam nebudú pozemskí zločinci, luhári, 
modloslužobníci, nečistí a neveriaci, ale tí, čo premohli satana a z 
Božej milosti získali dokonalý charakter. Kristova krv ich zbavila 
každého hriešneho sklonu, každej nedokonalosti, ktorá ich tiesnila, 
a zaodiati sú jasom jeho slávy, ktorá mnohonásobne presahuje jas 
slnka. Mravná krása dokonalosti Kristovho charakteru vyžaruje z 
nich ako vzácna hodnota prevyšujúca tento vonkajší lesk. Sú bez 
chyby pred veľkým bielym trónom s poctami a prednosťami anjelov. 

Z hľadiska slávneho dedičstva, ktoré človek môže získať, „čo 
človek dá ako protihodnotu za svoju dušu?“ Matúš 16,26. Môže byť 
chudobný, a predsa má v sebe bohatstvo a dôstojnosť, čo by mu 
svet nikdy nemohol dať. Človek vykúpený a očistený od hriechu, so 
všetkými ušľachtilými schopnosťami posvätenými Božej službe, má 
nevyčísliteľnú cenu. V nebi je radosť v prítomnosti Boha a svätých 
anjelov nad jedným vykúpeným človekom, radosť vyjadrená v 
piesňach svätého jasotu.       

                                 EGW. CK, str. 84. – 85.
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   Správy Adventistickej informačnej služby 
 
Adventistickí vedúci propagujú domáce zbory 
Model domácich zborov je dôležitý v čase, keď mnohí vnímajú tradičné zbory negatívne. Adventistickí vedúci vychvaľujú domáce 
zbory ako jednu z najefektívnejších metód na zvestovanie Ježiša pre takmer 70 percent svetovej populácie ľudí, ktorí nie sú 
kresťanmi. 
Domáci zbor, kde sa ľudia zhromaždia v súkromnom dome, čítajú Bibliu, modlia sa a majú spoločenstvo, môže prelomiť bariéry a 
podporovať duchovný rast spôsobom, ktorý niekedy nie je možný v tradičnom zbore, skonštatovali účastníci dvojdňového 
stretnutia výboru pre otázky globálnej misie, ktoré sa uskutočnilo v sídle adventistického centra v Silver Spring, USA. 
"Tradícia je skvelá vec, okrem prípadov, keď sa stane prekážkou pre misiu," povedal Gary Krause, riaditeľ Oddelenia 
adventistickej misie, ktorý zorganizoval stretnutie. 
"Spôsob, akým „robíme“ cirkev, môže buď pomôcť, alebo brániť misii," povedal. "Nie je možné aplikovať rovnaký prístup v toľkých 
kultúrach a skupinách ľudí." 
Asi 85 adventistických vedúcich – vrátane administrátorov generálnej konferencie; predsedov divízií, tajomníkov, pokladníkov a 
odborníkov na misiu – sa 3. a 4. apríla zhromaždilo, aby hovorili o biblických a kultúrnych aspektoch toho, čo je cirkev, a aby 
vydali odporúčania a navrhli princípy, ako viesť misiu.  
Koncepcia domácich zborov siaha do apoštolských čias, keď sa prví kresťania, ktorí boli vypudení zo synagóg, stretávali po 
domoch, uviedol v prezentácii biblického modelu cirkvi Gerson Santos, zástupca tajomníka svetovej cirkvi adventistov. Tento 
model platí aj dnes, povedal Richard Elofer, riaditeľ Svetového strediska adventisticko-židovského priateľstva. Citujúc z knihy 
"Skutky apoštolov", str. 91, povedal: "Organizácia cirkvi v Jeruzaleme mala slúžiť ako vzor pre organizáciu zborov na každom 
mieste, kde poslovia pravdy získali stúpencov evanjelia."  
Michael Ryan, asistent predsedu GK, vníma dôležitú úlohu domácich zborov najmä vo veľkých mestách, kde sú ceny 
nehnuteľností vysoké.  
Domáci zbor sa zameriava na vytváranie učeníkov, nie na navštevovanie modlitebne a ponúka istotu a trvalú udržateľnosť, ktorú 
tradičný zbor neponúka, vyslovili sa iní rečníci. 
Na záver stretnutia účastníci odhlasovali, aby centrá globálnej misie pripravili školiacu príručku pre zakladanie domácich zborov. 
 
Bleskové záplavy zničili adventistickú dedinu na súostroví Vanuatu 
Bleskové povodne zdevastovali komunitu adventistov siedmeho dňa v dedine Waluebue na Vanuatu. V sobotu ráno, 31. marca, 
bola obec zaplavená vodou, skalami a pôdou, a mnohé domy, adventistická modlitebňa, obecná spoločenská budova a škola. 
Pracovník cirkvi pre oblasť Vanuatu, pastor Charlie Jimmy povedal, že veľa ľudí stratilo všetko okrem oblečenia, ktoré mali na 
sebe, keď bežali, aby unikli pred záplavou. 
"Je srdcervúce vidieť celú dedinu pokrytú veľkými skalami a pôdou do výšky 5 až 10 metrov" povedal. V dedine žilo 115 ľudí. 
Teraz sú bezdomovcami a sú dočasne ubytovaní v neďalekej adventistickej dedine Waluriki. 
Záplavy sú spôsobené čiastočne sopkou Ambae, ktorá nedávno eruptovala a zaplavila ostrov veľkými nánosmi popola. 
Podľa plánov obce Waluebue, sobota 31. marca mala byť sobotou pre návštevy a ľudia pripravili veľa jedla a ubytovanie. Všetko 
však bolo zaplavené povodňami. 
Tamojšia adventistická škola Penama Adventist College bola evakuovaná už v septembri 2017 kvôli erupcii sopky Ambae a 
odvtedy má problémy. Vysokoškolský areál je pokrytý sopečným popolom zo sopky Ambae. 37 študentov a ich učitelia boli v 
utorok 3. apríla presťahovaní do školy v Ambaebulu. Budú sa tam deliť o učebne, internát, domy a ďalšie veci. 
Vláda v súčasnosti rokuje s vlastníkmi pozemkov v oblasti East Ambae o kúpe pôdy a premiestnení tejto komunity na nové 
miesto. "Prosím, modlite sa za našich členov, ktorí sú teraz bezdomovcami a hľadajú nové miesto na usadenie a vybudovanie 
nových domovov," povedal pastor Jimmy. 
 
V Bukurešti sa uskutočnila Európska zdravotnícka konferencia 
 Viac ako 640 lekárov, zubárov, kaplanov, zdravotníckych pedagógov a študentov sa stretlo v dňoch 17. - 21. apríla na druhej 
európskej konferencii o zdraví v Bukurešti v Rumunsku. Téma konferencie "Zvrátenie chorôb pomocou životného štýlu" sa 
zamerala na veľkú výzvu v súvislosti s liečbou chorôb. 
Neprenosné choroby, ktoré majú na svedomí viac ako 60% všetkých úmrtí, sú v súčasnosti hlavným zabijakom na svete. Počet 
osôb postihnutých duševnými chorobami, kardiovaskulárnymi ochoreniami, rakovinou, chronickými ochoreniami dýchacích ciest a 
cukrovkou sa má v najbližších desaťročiach výrazne zvýšiť. K riešeniu môže prispieť identifikácia hlavnej príčiny týchto chorôb 
súvisiacich so životným štýlom. 
Valerie Dufour, riaditeľka oddelenia zdravia v Inter-Europópskej divízii (EUD) CASD, ktorá konferenciu zorganizovala, inšpirovaná 
Ježišovou metódou liečenia chorých, hovorila o príbehoch uzdravenia. Tieto príbehy, povedala, "nepoukazujú na liek pre chorých, 
ale upriamujú pozornosť na Zdroj a proces uzdravenia, ako aj na nevyhnutné prispenie každého človeka k jeho vlastnému 
uzdraveniu". 
Konferenciu navštívila aj Rumunská ministerka zdravotníctva Sorina Pintea. Pintea vyjadrila svoju vďačnosť za to, čo robí cirkev 
adventistov siedmeho dňa v oblasti prevencie chorôb. Pintea na začiatok uviedla, že jej svokra bola adventistkou, preto je 
oboznámená s naším zdravotným posolstvom. Stefan Tomoiga, predseda cirkvi adventistov v Rumunsku, poďakoval ministerke 
za jej záujem o verejné zdravie. 
Účastníci prichádzali najmä z Európy, ale tiež zo Spojených štátov, Austrálie, Maroka, Thajska, Čile, Peru, Brazílie, Ruska a 
ďalších krajín. Konferencia sa konala v Bukurešti v Rumunsku v hoteli Rin Grand, v blízkosti historického centra mesta. 

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

 


