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Program pobožností na jún 2018 
 

 

          12. 6. – 3. 7. – kazateľ R. Lacika je na dovolenke 
 

   Zborové oznamy 
 

 
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 18.00 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 
 4.6.2018 pond. Miľko Peter 18.6.2018 pond. Tomková Eva 
 7.6.2018 štvr. Společník Vojtech 21.6.2018 štvr. Kováčik Ján 
 11.6.2018 pond. Dragunová Marta 25.6.2018 pond. Tomková Eva 
14.6.2018 štvr. Huľo Slavomír 28.6.2018 štvr. Huľo Slavomír 

 
 

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. 6. 9. 6. 16. 6. 23. 6. 30. 6. 

Piatok 
(Košice 1) 

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

Košice 1 
9:00 

15:00 
Lacika R.  
Lacika R. 

Pôda L. 
Balogová L. 

Soós B. 
Soós B. 

Popovič O. VP 
Popovič O.  

Saraka A.  
Bielik S. 

Košice 2 9:00 Kmec B. Kažová I. Popovič O. Butala J. Bielik S. 

Poproč 9:00 Popovič O. Lacika R. VP Lefkovitš S. Duchoňová A. Popovič O. 

Čakanovce 
9:00 

13:30 
Ulrichová I. Popovič O. KE 1 KE 1 Byrtus B. 

Západy slnka: 
 

01. 06. 20:29 
08. 06. 20:35 
15. 06. 20:39 
22. 06. 20:42 
29. 06.     20:42 

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      Jún 2018   

 
 
 
 
 
 

Zbory : 

Košice I 
Košice II  
Poproč 
Čakanovce 

 
 
  

 To nešťastie prišlo za niekoľko mesiacov po 
svadbe. Tretí človek sa votrel medzi nich: mladý muž. 
Prejavoval sa ako mimoriadne zdvorilý a pozorný. Ani 
to dlho netrvalo a mladá žena nadobudla presvedčenie, 
že zle volila, keď sa vydala. Niekto iný, ba práve tento 
tretí, by ju určite dokázal urobiť šťastnejšou. Nie, ona 
nezačala. Bol to ten tretí, ktorý ju očaril svojimi 
romantickými rečami, uchvátil ju a ona šla jednoducho s 
ním.  

Pre mladého novomanžela bol odchod manželky 
ťažkou ranou. Kade chodil, všade musel myslieť na tú 
strašnú skutočnosť. Ale nemyslel len na seba. Pre ňu to 
predsa musí byť oveľa horšie, hovoril si. Túžil po tom, 
aby ju urobil šťastnou. Miloval ju, veď ešte len začali 
žiť. Ten tretí, ten zvodca, ten jej život zničí - to vedel 
určite. Nie, to sa nesmie stať! Ovládla ho jediná 
myšlienka: Musíme byť zase spolu. Urobím všetko, aby 
som ju našiel a priviedol domov.  

Ona si zatiaľ užívala svoju „slobodu“. Potom prišiel 
posledný „truc“. Rozviedla sa. Kalkulovala s tým, že jej 
bude musieť platiť výživné. Tým bude mať zaistené to 
najdôležitejšie pre život. Z „priateľstva“ s tým tretím 
nevzišlo nič dobré. Bol to vzťah, v ktorom sa 
prejavovala vášeň aj nenávisť súčasne. Využíval ju, ako 
len mohol. Nebola schopná sa od neho odpútať. 

Jediný kontakt, ktorý mala so svojím bývalým 
manželom, bolo výživné, ktoré jej posielal pravidelne 
každý mesiac. „Ako asi dlho v tom bude pokračovať?“ 
Pýtala sa v duchu. Bála sa okamihu, kedy bude odkázaná 
len sama na seba. Cítila sa opustená, pripadala si nízka, 
podlá. Využívali ju, ale aj ona využívala iných.  

Jej muž jej posielal mesačne pravidelnú čiastku, ale 
občas jej poslal aj zvláštny darček. Potom si hovorievala 
s nádychom pohnutia: „Zdá sa, že ma má stále rád.“ 
Nikdy sa však neprinútila k tomu, aby mu nejako 
poďakovala.  

Prešli roky. Muž začal hľadať svoju ženu. Šiel za 
ňou, až ju konečne našiel. Jej milenec ju opustil. Život ju 
omrzel. Potom prišiel on, ten muž, ktorému ušla. Nerobil 
jej žiadne výčitky. Miloval ju. Spoznala, kde je jej 
miesto, pochopila, kto ju má skutočne rád.  

Podobný príbeh opisuje tiež Biblia. Hovorí o vzťahu 
Boha a človeka. Boh je ten verný partner, ktorý hľadá 
človeka, ktorý od neho odišiel. Ide za človekom, ktorý 
ho opustil. Sme to my, ľudia, ja i ty, kto sme od Boha 
odišli a šli za svojimi žiadosťami. Napriek našej nevere 
nám Boh dáva všetko potrebné k životu, dáva nám to 
pravidelne a niekedy aj viac, než potrebujeme. Nechce 
nás nechať napospas zvodcovi, ktorý nás odlúčil. 
Uchádza sa o nás, túži po nás, aj keď sme ho opustili. 
Začalo to v raji, v záhrade Eden. Naši starí rodičia sa dali 
zviesť diablom satanom. Podobne to pokračuje aj v 
ďalších generáciách a trvá až do dnešných dní. Boh ide 
za mnou a za tebou napriek tomu, že mu nie sme verní. 
Ako odpovieme na Božiu vytrvalú lásku? Ako budeme 
reagovať na jeho pozvanie, aby sme sa k nemu vrátili? 
Boh k nám volá skrze prorokov:  

Izaiáš 44,22: Zahladím tvoje prestúpenia ako hustý 
oblak a jako mrákavu tvoje hriechy. Navráť sa ku mne, 
lebo som ťa vykúpil! 

Izaiáš 55,7.8: Nech opustí bezbožný svoju cestu a 
nešľachetný človek svoje myšlienky a nech sa navráti k 
Hospodinovi, a zľutuje sa nad ním, a k nášmu Bohu, lebo 
je hojný odpustiť. Lebo moje myšlienky nie sú vašimi 
myšlienkami ani moje cesty nie sú vašimi cestami, hovorí 
Hospodin.  

Jeremiáš 3,12.14: Navráť sa, odvrátená Izraelova! 
hovorí Hospodin. ... lebo ja som dobrotivý, hovorí 
Hospodin, a nedržím hnevu na veky. Navráťte sa, 
odvrátení synovia, hovorí Hospodin; lebo ja som sa 
oženil s vami a vezmem vás.  

Jeremiáš 31,3: A milujem ťa večnou láskou, preto ti 
ustavične činím milosť. 

Boh k nám hovorí aj skrze svojho Syna, Ježiša 
Krista: Lebo tak miloval Boh svet, že svojho 
jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto v neho verí, 
nezahynul, ale mal večný život (Ján 3,16). Kristus k nám 
ďalej volá: Poďte ku mne všetci, ktorí ste unavení a 
sklamaní, ja vám dám pravý pokoj.  

To je Božie pozvanie. Ako odpovieš? 
Podľa ZD 

                       
 

   Váš kazateľ, Rastislav Lacika 
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„Vravím 
vám, že nikdy 
nevojdete do 
nebeského 
kráľovstva, 
ak vaša 
spravod-
livosť 
neprevýši 
spravod-
livosť 
zákonníkov 
a farizejov.„   

 
 
 
 
 
 
 

       Matúš 5,20 
 
 

 
 
 

Podľa mienky zákonníkov a farizejov nielen Kristus, ale aj jeho 
učeníci boli hriešnikmi, pretože nezachovávali rabínske obrady a 
predpisy. Učeníkov často znepokojovalo a miatlo, keď ich napomínali a 
obviňovali tí, ktorých si vážili ako náboženských učiteľov. Ježiš odhalil 
pokrytectvo týchto zvodcov. Oznámil, že spravodlivosť farizejov 
akokoľvek zdôrazňovaná nemá vlastne nijakú cenu. Židovský národ o 
sebe tvrdil, že je zvláštnym, Bohu verným a jeho priazňou obdareným 
ľudom. Kristus však Židom jasne ukázal, že sa im z náboženstva 
vytratila spásna viera. Predstieraná zbožnosť, čisto ľudské výmysly a 
obrady, ba ani formálne plnenie vonkajších požiadaviek zákona ich 
nemohli posvätiť. Nemali čisté srdce ani šľachetnú, Kristovi podobnú 
povahu. 

Zákonnícke náboženstvo neprivedie človeka do súladu s Bohom. 
Tvrdá, strohá zbožnosť farizejov bez pokory, súcitu a lásky bola 
hriešnikom len kameňom úrazu. Farizeji boli ako soľ, ktorá stratila svoju 
slanú chuť. Ich vplyv nemohol ochrániť svet pred skazenosťou. Pravá 
viera je len tá, ktorá je „činná skrze lásku“ (Galaťanom 5,6) a očisťuje 
dušu. Je ako kvas, ktorý mení povahu. 

To všetko mali Židia vedieť z učenia prorokov. Slová proroka 
Micheáša vyjadrovali už pred stáročiami túžbu ľudského srdca po 
zmierení s Bohom a zároveň dávali aj odpoveď: „S čím mám predstúpiť 
pred Hospodina a skloniť sa pred Bohom výsosti? Mám predstúpiť pred 
neho so zápalmi a s jednoročnými teľcami? Má Hospodin záľubu v 
tisícoch baranov a desaťtisícoch potokov oleja? ...Hospodin ti oznámil, 
človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: Len zachovávať právo, milovať 
láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.“ Micheáš 6,6-8. 

Pravú podstatu farizejstva vystihol prorok Hozeáš slovami: „Izrael je 
bujný vinič, nasadil ovocie.“ Hozeáš 10,1. Židia svojou predstieranou 
bohoslužbou slúžili vlastne iba sebe. Ich spravodlivosť spočívala v 
zachovávaní zákona podľa vlastných predstáv a pre vlastný prospech. 
Nemohla byť teda lepšia než oni sami. V snahe o dosiahnutie svätosti 
chceli z nečistého získať niečo čisté. Boží zákon je svätý a dokonalý ako 
sám Boh. Ukazuje ľuďom Božiu spravodlivosť. Človek nemôže 
zachovávať tento zákon vlastnou silou, pretože ľudská povaha je 
porušená, skazená a vôbe sa nepodobá Božej povahe. Prejavy sebeckého 
srdca sú „nečisté“ a „všetka naša spravodlivosť je ako poškvrnené 
rúcho“. Izaiáš 64,6 

Keďže zákon je svätý, Židia nemohli dosiahnuť spravodlivosť tým, že 
sa ho snažili zachovávať vlastnými silami. Ak chcú Kristovi nasledovníci 
vojsť do nebeského kráľovstva, musia dosiahnuť inú spravodlivosť, než 
akú mali farizeji. Boh im vo svojom Synovi ponúkol dokonalú 
spravodlivosť zákona. Ak otvoria svoje srdce dokorán a prijmú doň 
Krista, bude v nich prebývať Boh a jeho láska ich zmení na jeho obraz. 
Týmto Božím darom získajú spravodlivosť, ktorú požaduje zákon. 
Farizeji však zavrhli Krista, „pretože nepoznajú Božiu spravodlivosť a 
snažia sa uplatniť svoju spravodlivosť“. Rimanom 10,3. Nechceli sa 
podriadiť Božej spravodlivosti. 

Ježiš svojim poslucháčom ukázal, že zachovávať Božie prikázania 
znamená spodobovať v sebe povahu Krista. V ňom sa im totiž Boh 
zjavoval každodenne. 

                          EGW. MB, str. 59-61.
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   Správy Adventistickej informačnej služby 
 
ADRA smúti nad stratou zamestnanca v Južnom Sudáne 
Adventistická agentúra pre rozvoj a pomoc (ADRA) smúti nad smrťou jedného z jej zamestnancov zavraždeného 
24. apríla v okrese Tali v južnom Sudáne. Agoyo Robert pracoval na projekte ADRA South Sudan’s Health 
Pooled Fund (HPF), zameranom na rozšírenie zdravotníckych služieb pre tisíce ľudí v krajine. 
Agoyo Robert, ktorý bol v čase incidentu mimo služby, bol zabitý neznámymi ozbrojencami, ktorí strieľali na 
vozidlo, v ktorom cestoval. Ostatní cestujúci boli zranení. 
ADRA ostro odsudzuje tento útok. Všetci pracovníci organizácie ADRA sú šokovaní a rozhorčení z tohto 
násilného útoku. ADRA podniká všetky možné opatrenia, aby zabezpečila bezpečnosť svojho personálu. 
"Táto tragédia podčiarkuje obrovskú odvahu a odhodlanie našich pracovníkov, ktorí čelia stálym výzvam 
v najproblematickejších miestach na svete, keď obetavo pracujú, aby poskytli nádej a lepšie možnosti mnohým 
rodinám," povedal Jonathan Duffy, prezident ADRA International. 
Pri inom incidente v apríli bolo desať humanitárnych pomocníkov v Južnom Sudáne unesených ozbrojenou 
skupinou. Od roku 2013 bolo podľa OSN v južnom Sudáne zabitých najmenej 98 humanitárnych pracovníkov. 
 
Evanjelizácia v Japonsku silne ovplyvnila cirkev 
Evanjelizácia, ktorá prebiehala po celom Japonsku od marca do 19. mája na 161 miestach, viedla k desiatkam 
krstov. Konečný počet bude k dispozícii po skončení posledných prednášok v júni. Japonsko je krajina, kde žije 
127 miliónov obyvateľov, ale iba 15 200 adventistov. Japonskí evanjelisti, v spolupráci s viacerými predstaviteľmi 
svetovej cirkvi, viedli prednášky v rámci programu Total Member Involvement (TMI). 
Podobná evanjelizácia v Rwande nedávno skončila krstom rekordných 110 000 ľudí. V porovnaní s tým cirkev 
v Japonsku pokrstila za celý predchádzajúci rok iba 328 ľudí. 
Evanjelizačná akcia pod názvom "All Japan 2018 Maranatha", pozoruhodným spôsobom podnietila členov cirkvi 
k činu. 
Ted N.C. Wilson, predseda svetovej cirkvi adventistov, ktorý viedol evanjelizačné stretnutia v zbore Amanuma, 
sa usmial, keď sa ho opýtali, prečo bolo Japonsko vybrané pre túto evanjelizáciu. 
"Nuž, prečo nie Japonsko - a ktorékoľvek iné miesto?" Povedal. "Pán chce, aby každé miesto na Zemi bolo 
zasiahnuté týmto úžasným adventným posolstvom a posolstvom troch anjelov, vyzdvihujúc Krista a Jeho 
spravodlivosť." 
Wilson pochválil členov cirkvi v Japonsku za to, že prijali program Total Member Involvement (TMI). TMI je 
celosvetová iniciatíva cirkvi, ktorá povzbudzuje každého člena cirkvi, aby priviedol niekoho k Ježišovi. 
Vedúci predstavitelia cirkvi sa modlia, aby táto iniciatíva pomohla v Japonsku, v ktorom dominujú náboženstvá 
Šintuizmu a Budhizmu. 
 
Dobrovoľníci zrenovovali modlitebňu na Kube 
Skupina 42 dobrovoľníkov z organizácie Maranatha sa nedávno vrátila z projektu v San Antonio de los Baños na 
Kube. Tamojšie spoločenstvo sa zrodilo a schádzalo v dome jednej sestry 45 rokov! Predtým, než zomrela, 
vyslovila prianie, aby jej dom aj naďalej slúžil ako miesto bohoslužieb. Cirkev postupne odkúpila priľahlé 
pozemky a budovy v snahe rozšíriť priestor pre rastúce spoločenstvo. Dnes je v skupine v San Antoniu viac ako 
200 členov, ktorí však nemajú dostatok priestoru na sedenie v existujúcej modlitebni. Minulý rok vedenie cirkvi 
adventistov na Kube požiadalo organizáciu Maranatha, aby pomohla San Antoniu a renováciou ich modlitebne. 
Maranatha zareagovala na výzvu  a v apríli prišla na Kubu skupina na 11-dňovú akciu. Dobrovoľníci začali 
demolovať dom vedľa modlitebne, čím sa rozšírila plocha na zhromažďovanie. Počas akcie došlo k zlepšeniu 
vzťahov medzi členmi, ktorí sa podieľali na práci. Približne 65 členov cirkvi sa zapojilo v rôznych činnostiach, čím 
zároveň vznikla príležitosť na kontakt s miestnymi susedmi. 
Maranatha pracuje na Kube na renovácii adventistických modlitební od 90. rokov minulého storočia. 
 
Kreacionistické centrum na Galapágoch sa stane realitou 
Veľký motivačný projekt vedeckého výskumu na súostroví Galapágy sa čoskoro stane realitou. Galapágy sa 
nachádzajú vo vzdialenosti 1200 kilometrov od pobrežia Ekvádoru. Výstavba kreacionistického centra, ktoré 
prevádzkuje cirkev adventistov s.d. prostredníctvom svojich inštitúcií, začne v auguste. Termín výstavby potvrdil 
Geovanny Izquierdo, predseda cirkvi v Ekvádore. Budova bude spočiatku zahŕňať kreacionistické centrum, 
administratívne priestory pre adventistickú univerzitu Loma Linda a nové sídlo Central Adventist Church. 
Na ostrov prichádza každý deň približne 900 turistov a aspoň 15% z nich navštevuje vedecký výskum v tejto 
oblasti. Práve týchto návštevníkov chcú predstavitelia cirkvi prilákať do nového kreacionistického centra, ironicky 
umiestnenom na ulici Charlesa Darwina. Adventistická prítomnosť na ostrovoch Galapágy sa datuje od príchodu 
zahraničných misionárov v roku 1981. 
 

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


