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Program pobožností na júl 2018 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. 7. 2018 – Popovič O. – Dovolenka 
 

Program pobožností na august 2018 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. 7. – 5. 8. 2018 – Popovič  O. – pracovne odcestovaný na Týždni duchovnej obnovy v Sátoraljaújhely (HU)  
29. 7. – 5. 8. 2018 – Lacika R. – pracovne odcestovaný na Týždni duchovnej obnovy v Sátoraljaújhely (HU)    
11. 8. 2018 – Lacika R. – Dovolenka 
18. 8. a 25. 8. 2018 – Popovič O. – Dovolenka 
 

   Zborové oznamy 
 
Zborový guláš 
Dňa 1. júla 2018 sa uskutoční zborový guláš. Všetci ste srdečne pozvaní. 
Miesto: Ťahanovce. Čas: 9.00 hod. Pozvite aj svojich priateľov. 
 
Zborová knižnica 
Zborová knižnica na Tajovského 8 je otvorená: Streda: 16.00 – 18.00 h/ Sobota: 16.30 – 
17.30 h. 
 
OZNAM Z KNIŽNICE: 
Pomôžte, prosím, doplniť chýbajúce čísla časopisov:    
Advent r.1997/ č.3                                  Prameny zdraví r.1995/ č.1,2,3,4 
             r.1998/ č.5,6                                                        r.1997/ č.4,5,6 
             r.1999/ č.9,10                                                      r.1998/  celý ročník 
             r.2014/ č.6                                                           r.1999/ č.1 
             r.2017/ č.3,4,10                                                   r.2006/ č.2 
                                                                                         r.2007/ č.6 
 
SVADBA Lenka Butalová a Dávid Lindtner 
Rozhodli sme sa, že na spoločnú cestu životom sa vydáme 5. augusta 2018 o 14.30 h v cirkevnom zbore CASD na 
Tajovského 8 v Košiciach. Budeme radi, ak tento deň strávite s nami.  
...Lebo kam ty pôjdeš, pôjdem i ja, a kde ty budeš bývať, budem bývať i ja... Rút 1,16 
 
LETNÝ ADRA TÁBOR - VYLEPŠÍME SPOLU NEMOCNICU! 
Máš v lete voľný čas aj chuť fyzicky pracovať a pomôcť dobrej veci? Pridaj 
sa k nám od 9. do 13. júla 2018! V DC ADRA Košice organizujeme letný 
tábor, počas ktorého spolu vylepšíme nemocnicu v Kráľovskom Chlmci – vymaľujeme, vymeníme 
podlahy, zveľadíme priestory, aby sa tu pacienti cítili o niečo lepšie. Prihlás sa najneskôr do 20. júna 2018 
na peter.milko@adra.sk alebo 0907 447 829, strava a ubytovanie sú bezplatné. Zisti teraz viac informácií a 
pozvi aj svojich priateľov. Hľadáme 20 šikovných dobrovoľníkov. 

  7. 7. 14. 7. 21. 7. 28. 7. 

Piatok 
(Košice 1) 

19:00 Popovič O. Kažová I. Lacika R. Ulrichová I. 

Košice 1 
9:00 
15:00 

Pôda L. 
Balogová L. 

Sobota v 
prírode 

Saraka A. 
Byrtus S. 

Lacika R. 
Lacika R. 

Košice 2 9:00 Lacika R. VP 
Sobota v 
prírode 

Byrtus S. Butala J. 

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

Čakanovce 
9:00 
13:30 

Popovič O. 
Sobota v 
prírode 

Lacika R. Marföldy D. 

  4. 8. 11. 8. 18. 8. 25. 8. 

Piatok 
(Košice 1) 

19:00 Sverlovič P. Ulrichová I. Kažová I. Lacika R. 

Košice 1 
9:00 
15:00 

Saraka A. 
Balogová L. 

Sobota v 
prírode 

Lacika R. 
Lacika R. 

Pôda L. 
Vlasáčová S. 

Košice 2 9:00 Kažová I. 
Sobota v 
prírode 

Butala J. Lacika R. 

Poproč 9:00 Pôda L. A. Duchoňová Lefkovitš S. Duchoňová A. 

Čakanovce 
9:00 
13:30 

Lefkovitš S. 
Sobota v 
prírode 

------------ Ulrichová I. 

Západy slnka: 
 

06. 07.      20:40 
13. 07.      20:36 
20. 07.      20:29 
27. 07.      20:21 
 

03. 08.      20:11 
10. 08.      20:00 
17. 08.      19:48 
24. 08.      19:35 
31. 08.      19:21 
 

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  Júl - august 2018   

 
 
 
 
 
 

Zbory : 

Košice I 
Košice II  
Poproč 
Čakanovce 

 
 
  

 
  

 
 

„Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo 
jeho milosrdenstvo trvá naveky. Takto nech 
hovoria tí, ktorých Hospodin vykúpil, ktorých 
vykúpil z ruky protivníka“(Žalm 107,2). 

Bez ohľadu na to, ako si v živote zlyhal, ti 
Boh dáva druhú šancu. Prorok Jonáš kvôli svojej 
neposlušnosti strávil v útrobách veľkej ryby tri 
dni, kým ho ryba nevyvrátila na suchú zem. Ako 
prorok zlyhal a zdalo sa, že bol nepoužiteľný.  Čo 
sa stalo potom? V Biblii o tom čítame takto: 
„Potom zaznelo slovo Hospodina Jonášovi 
druhýkrát...“ (Jonáš 3,1).  

A slávny kráľ Dávid? V dnešnej dobe by 
hriechy kráľa Dávida určite zaplnili titulné stránky 
bulvárnych novín. Bol to nesmierne veľký 
škandál, ktorý sa nedal zamiesť pod koberec... No 
Boh mu z ťažko pochopiteľných dôvodov  napriek 
jeho strašnému zlyhaniu odpustil a obnovil ho. Pre 
túto príčinu  Dávid píše takto: „Vytiahol ma z 
jamy hrôzy, z bahna a blata. Nohy mi postavil na 
skalu a spevňuje moje kroky. Do úst mi vkladá 
novú pieseň, chválospev na nášho Boha. Mnohí to 
uvidia, budú sa báť a dúfať v Hospodina.“ (Žalm 
40,3-4). Jonáš aj Dávid museli a chceli svoj život 
žiť ďalej. Obidvaja si zároveň v celej hĺbke 
uvedomili, že to bude „život na dlh“. Na dlh, ktorý 
nikdy nemôžu splatiť, len ďakovať a chváliť.  
Takéto poznanie dáva silu. Silu pokračovať... 

Keď ťa Boh obnoví, potom už nezáleží na 
tom, kto na teba útočí. Ak ťa Boh pozdvihne, 
nikto ťa už nemôže uvrhnúť do hlbín. „Čo k tomu 
dodať? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?... Som 

totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, 
ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani 
mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, 
ani nijaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť 
od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom 
Pánovi“ Rím 8,31-38.39. 

No ak ťa teda Boh vyslobodil, POVEDZ TO! 
Nikto iný totiž nemôže povedať tvoj príbeh. 
Nikto iný okrem teba nevie, čo v skutočnosti pre 
teba urobil Boh. Nikto iný nevie, ako ďaleko si 
zašiel, ako ďaleko si sa dostal. Nikto iný celkom 
nechápe, cez čo všetko si prechádzal. Ale ty vieš – 
len ty to vieš, že si to všetko prekonal len vďaka 
Božej milosti...  Povedz to! 

Nenechaj diabla pripraviť ťa o tvoje 
svedectvo. Možno to u teba bude trvať o niečo 
dlhšie ako u iných,  ale Boh ti predsa dal víťazstvo 
a dá ti aj odvahu, aby si sa o svoju skúsenosť 
podelil s druhými. Diabol by ťa rád umlčal, aby to, 
čo pre teba Boh urobil a robí, sa nikto nedozvedel. 
Prečo?  

Pretože ak ľuďom povieš, čo pre teba Boh 
urobil, potom sa aj niekto iný môže stať v Kristovi 
slobodným človekom. „Ak vás teda Syn vyslobodí, 
budete naozaj slobodní“ Ján 8,36. Preto nás slovo 
Božie posmeľuje: „Takto nech hovoria tí, ktorých 
Hospodin vykúpil, ktorých vykúpil z ruky 
protivníka“(Žalm 107,2) a taktiež nás vyzýva: 
„Rozhlasujte zo striech“ 

„Čo vám hovorím potme, hovorte na svetle, a 
čo počujete len pošepky do ucha, rozhlasujte zo 
striech.“ Mat 10,27. 

                                         
 

                           S prianím Božej ochrany, jeho vedenia a milosti,     
 
                                                                                                                váš kazateľ Oliver Popovič 
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 „Múdros-
ťou sa 
buduje dom 
a rozum-
nosťou sa 
upevňuje. 
 Poznaním 
sa napĺňajú 
komory 
rozmanitým 
drahým a 
skvelým 
majetkom.„   
 
 
 
 
 
 

          Prísl 24, 3.4 
 
 
 

Božím zákonom pre myseľ a dušu, ako aj pre telo je, že 
sila sa získava úsilím. Boh v súlade s týmto zákonom 
poskytol vo svojom slove prostriedky na duševný i duchovný 
rozvoj. 

Biblia obsahuje všetky princípy, ktoré ľudia potrebujú 
vedieť, aby boli pripravení pre tento i budúci život. Môže ich 
pochopiť každý. Nikto s duchom, ktorý si cení jej učenie, si 
nemôže prečítať ani jeden odstavec bez toho, žeby z nej 
nezískal nejakú užitočnú myšlienku. Najcennejšie naučenie 
Biblie však nemožno získať príležitostným a nesúvislým 
štúdiom. Jej veľký systém pravdy nie je podaný tak, aby ho 
unáhlený a nedbanlivý čitateľ postrehol. Mnohé z jej 
pokladov ležia hlboko pod povrchom a možno ich získať len 
usilovným prieskumom a trpezlivosťou. Pravdy, ktoré 
prichádzajú, aby vytvorili veľký celok, musí skúmateľ nájsť a 
zhromaždiť „trochu sem, trochu tam!“ (Iz 28,10) 

Keď ich takto dáme dokopy, zistíme, že do seba dokonale 
zapadajú. Každé evanjelium dopĺňa ostatné, každé proroctvo 
vysvetľuje iné proroctvo a každá pravda je rozvinutím nejakej 
inej pravdy. Predobrazy židovskej bohoslužby objasňuje 
evanjelium. Každý princíp má v Božom slove svoje miesto a 
každý fakt svoju súvislosť. Celá konštrukcia podáva 
svedectvo o svojom Autorovi a takto ju mohla vymyslieť a 
zhotoviť len nekonečná myseľ. 

Pri skúmaní rôznych častí Biblie a pri štúdiu ich 
vzájomných vzťahov uvádzame do intenzívnej činnosti 
najvyššie schopnosti ľudskej mysle, čo by nebolo možné bez 
rozvoja duševných síl.  Duševná hodnota biblického štúdia 
však nespočíva iba v skúmaní a zhromažďovaní pravdy, ale 
tiež v úsilí potrebnom na pochopenie uvedených tém. Myseľ, 
ktorá sa zamestnáva len všednými záležitosťami, zakrpatieva 
a slabne. Nič neochráni pred úpadkom mysle tak, ako 
štúdium Božieho slova, jeho podnecujúcej moci sa nič 
nevyrovná. Biblia je na intelektuálny tréning efektívnejšia 
než akákoľvek iná kniha či kombinácie všetkých ostatných. 
Veľkosť jej tém, dôstojná jednoduchosť jej výrokov a krása 
jej obrazov osviežujú a povznášajú myšlienky. Žiadne iné 
štúdium nemôže dať takú duševnú silu ako práve úsilie 
pochopiť úžasné pravdy zjavenia. Myseľ, ktorá sa takto 
dostáva do kontaktu s myšlienkami Nekonečného, mohutnie 
a silnie.  
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   Správy Adventistickej informačnej služby 
 

Evanjelizačná akcia „Zjavenie nádeje“ v Tanzánii vyústila do viac ako 19 000 krstov  
Viac ako 19 000 ľudí bolo pokrstených po absolvovaní série prednášok Zjavenie nádeje, ktoré viedol 
evanjelista Mark Finley v meste Mwanza v Tanzánii. Keď sa pozeral na tisíce krstencov, ktorí vchádzali 
do jazera Viktória, Finley povedal, že nikdy nezabudne na chvíle, kedy mu Boh dovolil vidieť zázrak 
spasenia. 
Jeho manželka Ernestina, ktorá mala v rámci akcie zdravotné prednášky, tiež vyjadrila radosť z 
výsledkov a povedala, že je veľmi šťastná, keď vidí ľudí, ktorí uplatňujú zdravotné zásady hneď po tom, 
čo sa dozvedeli o ich prínosoch. 
Štadión Kirumba CCM, kde sa konali prednášky, sa premenil na zdravotné stredisko. Do skončenia akcie 
bolo ošetrených 9 000 pacientov. Bratia a sestry sa modlili za mnohých ľudí, ktorí boli posadnutí 
démonmi, a tí boli vyslobodení zo satanových pút. Generálny viceprezident Generálnej konferencie, 
Geoffrey Mbwana, pomáhal pri koordinácii akcie. Podľa jeho slov, mnohí zápasili so zlými duchmi, ale 
skrze modlitbu im Ježiš dal víťazstvo. "Niektorí prišli do nášho modlitebného stánku s dorezanými telami; 
iní boli beznádejne zotročení nevyliečiteľnými chorobami, ale Kristus ich oslobodil." 
Úspech evanjelizácie závisel aj od členov cirkvi, ktorí prispeli časom a prostriedkami. Okrem 
navštevovania a osobného pozývania priateľov a rodín na prednášky, sa niektorí ponúkli, že budú 
dopĺňať palivo do vozidiel, ktoré sa používali po celú dobu. Iní ubytovali pastorov a prekladateľov vo 
svojich bytoch, alebo ďalší pomáhali s ozvučením štadióna. 
Prednášky organizovalo unijné združenie Severnej Tanzánie. Všetky prezentácie boli vysielané naživo v 
programe televízie Hope Channel Tanzania. 
 
Na Islande sa pripravuje pobočka Hope Channel 
11. - 13. mája 2018 pätnásť islandských dobrovoľníkov absolvovalo víkendové školenie v oblasti médií. 
Cieľom bolo inšpirovať talentovaných islandských mediálnych dobrovoľníkov kreatívnymi nápadmi a 
poskytnúť im technické a praktické poznatky o tom, ako vytvoriť obsah, ktorý by sa dal použiť vo videách 
na webe a v sociálnych médiách. 
Školenie viedol Victor Hulbert, vedúci oddelenia pre komunikáciu a médiá v Trans-európskej divízii a 
Yngvar Børresen z Hope Channel Nórsko. 
"Veľmi sa teším na to, že sa založí a zrealizuje Hope Channel Island," povedal Børresen. Børresen je 
kazateľ, ktorý založil Nórsky kanál Hope Channel s veľmi jednoduchým vybavením. Dodal: „Pýtam sa, 
aký efektívnejší spôsob sa dá použiť na oslovenie modernej populácie roztrúsenej po horskom ostrove na 
kilometre vzdialenej?" 
Dobrovoľníci boli školení, ako vyrábať materiál zameraný na malú populáciu cca 350 000 ľudí v ich 
vlastnom materinskom jazyku. Aj keď veľa Islanďanov hovorí plynule po anglicky, sú hrdí na svoj jazyk a 
zvestovanie adventnej nádeje v islandskom jazyku a v kontexte islandskej kultúry môže na ľudí urobiť 
silný dojem. 
Pastori Hulbert a Børresen viedli sériu praktických a teoretických interaktívnych workshopov, ktoré sa 
týkali písania scenárov, vybavenia, zvuku, osvetlenia, vedenia rozhovorov a prezentačných zručností. 
Hulbert povedal: "Aj keď uvažujeme o jednoduchom štúdiovom vybavení v jednom z miestnych zborov, 
sústredíme sa aj na to, aby dobrovoľníci vedeli vyrábať obsah pomocou svojich smartfónov." 
Myšlienka priniesť Hope Channel na Island sa vyvinula v priebehu minulého roka. Teraz je táto myšlienka 
o krok bližšie k naplneniu. 
 
Primátor mesta na ostrove Tahiti navštívil adventistickú školskú jedáleň 
Malá primátorská delegácia navštívila univerzitu Tiarama Adventist College v meste Papeete na Tahiti, 
kde sa zaujímala o vegetariánske jedlá pripravované v miestnej jedálni. Jedáleň poskytuje vegetariánske 
jedlá denne približne 340 študentom. 
Vedúca oddelenia pre vzdelávanie v Novozélandskej Pacifickej únii Rosalie McFarlaneová povedala, že 
primátor sa zaujímal o jedlá, vrátane spôsobu ich prípravy, o náklady ako aj výhody a možné ťažkosti 
spojené so zriadením vegetariánskej jedálne, pretože mesto zvažuje, že by to použilo ako model pre 
štátne školy. 
Rosalie McFarlaneová uviedla, že primátor a jeho tím si vychutnávali jedlo. Počas päťdňovej návštevy im 
boli poskytnuté recepty na prípravu jedál. Primátor má teraz záujem zaviesť vegetariánske jedlá do 
štátnych škôl vo svojom regióne. 
 
 

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

 


