
Program pobožností na marec 2019 

   Zborové oznamy 
SOBOTA VENOVANÁ ŽENÁM 
Rok nám ubehol ako voda a je tu opäť mesiac Marec.  
Prvá sobota v mesiaci, t.j. 2.3.2019, bude venovaná znova ženám. ☺ 
TÉMA: POVZBUDZUJME SA 
Dopoludnie: 
Bude tradičná bohoslužba vo všetkých našich zboroch. Prosíme kazateľov, aby svoje 
úvahy prispôsobili k uvedenej téme + modlitebná chvíľa za ženy. 
Odpoludnie: 
ZBOR KE 2 HLAVNÁ 68 
Srdečne pozývame ženy zo všetkých našich zborov (KE 1, KE 2, Čakanovce, 
Poproč), ktoré chcú a majú chuť spoločne s ostatnými ženami chváliť nášho Pána . 
Začíname spoločným pohostením pre ženy o 12,00 hod. a veríme, že každá prispeje 
niečím chutným, s čím sa podelí s ostatnými. Následne začiatok pobožnosti o 14,00 
hod. 
ZBOR KE 1 TAJOVSKÉHO 8 
Tradične o 15,00 hod. – pobožnosť pre všetkých ostatných. 
V prípade, že chcete prispieť do programu, kontaktujte osobne, alebo telefonicky: 
Daniela Popovičová – 0907 496 306. 

MOBILNÝ ODBER KRVI 
Mobilný odber krvi je plánovaný vo utorok 26. 2. 2019 od 8.00 hod. do 11.00 hod. na Tajovského 8, Košice. 
ZBOROVÁ KNIŽNICA 
Zborová knižnica na Tajovského 8 je otvorená : Streda: 16.00 – 18.00 h / Sobota: 16.30 – 17.30 h. 
Internetová stránka zborovej knižnice je: www.krestanska-kniznica.sk 

2. 3. 9. 3. 16. 3. 23. 3. 30. 3.
Piatok 
(Košice 1)

18:00 Kažová I. Ulrichová I. Lacika R. Sverlovič P. Popovič O.

Košice 1 9:00 
15:00

Lacika R. 
Popovič O.

Popovič O. 
VP 

Popovič O.

Pôda L. 
Ulrichová I.

Butala J. 
Sverlovič P.

Kažová I. 
Lacika R.

Košice 2 9:00
Popovič O. 

14:00 Sobota 
pre ženy

Butala J. Kažová I. Kmec B. Lacika R.

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

Čakanovce 9:00 
13:30 O. Balog KE 1 VP. Popovič O. O. Balog Ulrichová I.

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 

Západy slnka: 

01. 03. 17:17 
08. 03. 17:28 
15. 03. 17:38 
22. 03. 17:49 
29. 03.     18:00 

Údaje o západe slnka  
sú prevzaté z http://
www.sunrisesunset.c
om/calendar.asp 
a platia pre geografickú 
polohu mesta Košice.

http://kosice.casd.sk
mailto:opopovic@casd.sk
mailto:rastislavlacika@gmail.com
http://www.sunrisesunset.com/calendar.asp


 

Biblia - Božie slovo nás mnohokrát a rôznymi 
spôsobmi vyzýva, aby sme sa radovali. Ale ako sa 
máme radovať, keď nám chýbajú dôvody k radosti? 
Vari je možné radovať sa na povel? Bolo by to 
pokrytecké - povrchné a bez vnútornej odozvy. O 
takom stave hovorí Písmo: “Aj v smiechu môže srdce 
zabolieť, a radosť sa môže skončiť v zármutku” (Pr 
14,13). To je skúsenosť veľmi častá. Ale prečo sme tak 
premenliví a nestáli? Prečo neprežívame radosť trvalo? 
To preto, že príliš rýchlo zabúdame, ako nám Boh 
doteraz pomáhal a ako nás viedol. Keby sme 
nezabúdali, boli by sme radostnejší a spokojnejší. 
Radosť totiž súvisí s našou vďačnosťou a dôverou 
Bohu.  

Ak nabáda apoštol Pavol korintského veriaceho k 
radosti, potom nepíše tým, ktorí sa už v Pánovi radujú, 
ale tým, ktorí sa domnievajú, že žiadny dôvod k radosti 
nemajú, sú smutní a bez radosti. Keď budeme smutní 
my, pozrime sa do Písma a hľadajme, ako Boží ľudia 
kedysi nachádzali radosť. Určite nám to pomôže. Už 
samotné hľadanie v nás vzbudzuje objaviteľskú radosť, 
ktorá nás povzbudí k ďalšiemu hľadaniu. Biblia 
vymenuje celú radu radostí, ktoré nám pri povrchnom 
čítaní ujdú. Nemusí sa jednať o materiálne veci, ktoré 
sú pominuteľné. Zamyslime sa nad nasledujúcimi 
veršami. Snáď aj nám ukážu cestu k radosti. 

Starý zákon pozná radosť z Božieho slova. Prorok 
Jeremiáš napísal: “Tvoje slová sú mi rozkošou a 
radosťou srdca” (15,16). Nič v zármutku nás nedokáže 
tak potešiť, ako pevné slovo Hospodinovo.  

Starý zákon pozná aj radosť v Hospodinovi, ktorý 
je spasením a spravodlivosťou každému človekovi: 
“Radostne budem jasať v Hospodinovi, duša mi 
zaplesá v mojom Bohu” (Iz 61,10). Pán Ježiš nám 
predstavuje Boha ako láskavého Otca, ktorý pozná 
všetky naše potreby a stará sa o nás. Kto si to uvedomí, 
má dôvod na radosť.  

 Ďalej poznáme radosť z vedomia Božej 
prítomnosti: “Mňa však Božia blízkosť blaží” (Žalm 
73,28). Preto sme radi v zhromaždení veriacich.  

Pán Ježiš hovorí, že kde sú dvaja alebo traja 
zhromaždení v jeho mene, je on uprostred nich. 
Žalmista sa rozhodol v Žalme 84,11: “Radšej zostanem 
na prahu domu svojho Boha, než by som mal bývať v 
stanoch bezbožníkov.” V Novom zákone čítame, aby 
sme neopúšťali spoločné zhromaždenie veriacich. Tam 
nachádzame predsa vzájomnú posilu a povzbudenie.  

Poznáme radosť z chválenia Boha: “Moje pery 
jasajú, moje ústa ťa chvália” (Žalm 63,6). Ale prečo 
máme chváliť Pána? Povedali sme, že radosť plynie z 
vďačnosti. To pripomína žalmista v Žalme 103,2-4: 
“Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na 
nijaké z jeho dobrodení! On ti odpúšťa všetky 
p re v i n e n i a , o n ťa u z d r a v u j e z o v š e t k ý c h 
chorôb. Zachraňuje ti život zo záhuby, on ťa venčí 
milosťou a milosrdenstvom.” Dávid tu rozpráva svoje 
osobné skúsenosti. Spomienkami na osobné skúsenosti 
s Bohom ma privádza k vďačnosti a tým k radosti. 
Rozhodne každý máme za čo ďakovať Pánu Bohu. 
Pripomínajme si to, buďme vďační, veď tak rastie 
radosť.  

Písmo menuje tiež radosť z odpustenia. Keď sa 
Ezechiáš modlil za Izrael, ktorý zhrešil, čítame: 
“Hospodin vypočul Ezechiáša a uzdravil ľud. Izraeliti, 
ktorí sa nachádzali v Jeruzaleme, slávili sedemdňovú 
slávnosť Nekvasených chlebov veľmi radostne… 
chválili Hospodina z celej sily deň čo deň” (2 Par 
30,20.21). A tak každý, kto prosí Boha o odpustenie, 
opakuje skúsenosť zapísanú v Žalme 32,1: 
“Blahoslavený, komu je priestupok odpustený a hriech 
prikrytý.”  

Nový zákon menuje ďalšie dôvody k radosti; 
hlavne radosť, že naše mená sú zapísané v nebi a v 
dôsledku toho, že máme večný život. Kristus vyhlásil: 
“... radujte sa, že vaše mená sú zapísané v 
nebesiach” (Luk 10,20).  

Čítame o radosti z druhého príchodu Pána Ježiša. 
Učeníkom, ktorí sa zarmútili nad správou, že od nich 
odíde, dal Spasiteľ radostný prísľub: “Ale zasa vás 
uvidím a srdce sa vám bude radovať a vašu radosť vám 
nikto nevezme” (Jan 16,22).  

Pán Boh nám poskytuje toľko radosti! Bez radosti 
sme vnútorne chudobní a náš život sa podobá šedému 
obrazu bez jasných farieb. Boh si želá, aby sme žili 
šťastne, v radosti.  

Brat, sestra, máš predsa dôvod k radosti, preto 
nebuď smutný. Ak príde napriek tomu na teba niekedy 
smútok, spomeň si, ako to robili Boží ľudia kedysi. 
Spomeň si na prežité vlastné, osobné skúsenosti s 
Pánom a povieš to, čo žalmista: “Dobroreč moja duša 
Hospodinovi, nezabúdaj na žiadne z jeho dobrodení.”  

Podľa ZD 

                                  Váš kazateľ, Rastislav Lacika  

Zborový mesačník Cirkvi adventistov s. d. 24. ročník 03     Marec 2019

Zbory : 

Košice I 
Košice II  
Poproč 
Čakanovce

                 Signál 
                       Signál 
                                Signál 

Žite v radosti!



„Dietky 
moje, toto 
vám píšem, 
aby ste 
nehrešili. 
Ale ak 
niekto 
zhreší, 
máme u 
Otca 
obhajcu, 
Ježiša 
Krista, 
spravo-
dlivého.“     
 
          2. Kor 5,17 

 
Podmienka večného života je dnes práve taká, aká vždy bola – práve taká, 

aká bola v raji pred pádom našich prvých rodičov – dokonalá poslušnosť voči 
Božiemu zákonu, dokonalá spravodlivosť. Ak by večný život bol 
podmienený niečím menším, bolo by ohrozené šťastie celého vesmíru. Hriech 
by mal aj vo večnosti voľný priechod so všetkými následkami utrpenia a biedy. 

Adam mohol pred pádom formovať spravodlivý charakter poslušnosťou 
Božiemu zákonu. Neurobil to a pre jeho hriech máme všetci padlú 
prirodzenosť a sami od seba nemôžeme byť spravodliví. Pretože sme hriešni, 
nesvätí, nevieme dokonale poslúchať svätý zákon. Nemáme nijakú vlastnú 
spravodlivosť, ktorou by sme mohli obstáť pred požiadavkami Božieho 
zákona. Kristus nám však pripravil východisko. Na zemi bol v paľbe 
podobných skúšok a pokušení, s akými sa stretávame aj my.  

Žil bezhriešnym životom, zomrel za nás a teraz chce vziať na seba naše 
hriechy a dať nám svoju spravodlivosť. Ak sa mu odovzdáš a prijmeš ho ako 
svojho Spasiteľa, bude ťa za svoje zásluhy pokladať za spravodlivého bez 
ohľadu na hriešnosť tvojho života. Namiesto tvojho charakteru bude pred 
Bohom Kristov charakter a Boh ťa prijme tak, akoby si nikdy nebol 
zhrešil. 

Ale to nie je všetko. Kristus mení aj tvoje srdce, v ktorom prebýva vierou. 
Toto spojenie s Kristom máš udržiavať nielen vierou, ale aj tým, že mu 
odovzdáš svoju vôľu. Dokiaľ to budeš robiť, on bude v tebe pôsobiť a ty budeš 
chcieť a skutočne aj konať podľa svojej dobrej vôle. Potom môžeš povedať: 
„Nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma 
zamiloval a seba samého vydal za mňa.“ Galaťanom 2,20. Ježiš povedal 
svojim učeníkom: „Veď nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude 
hovoriť vo vás.“ Matúš 10,20. Potom s Kristom, ktorý pôsobí v tebe, prejavíš 
toho istého ducha a tie isté dobré skutky – skutky spravodlivosti, poslušnosti. 

Nemáme sa teda čím chváliť. Nemáme nijaký dôvod, aby sme sa 
vyvyšovali. Jediným základom našej nádeje je Kristova spravodlivosť, 
ktorá je nám pripočítaná a spravodlivosť, ktorú Duch Svätý pôsobí v nás i 
naším prostredníctvom. 

Keď hovoríme o viere, treba mať na zreteli, že istý druh viery nemá s tou 
pravou nič spoločné. Božia existencia, moc a pravda jeho Slova sú skutočnosti, 
ktoré nemôže poprieť ani satan so svojimi zástupmi. Písmo hovorí, že „aj 
démoni veria, ale sa desia“. Jakoba 2,19. To však nie je pravá viera. Kde je 
nielen viera v Božie slovo, ale aj podriadenosť Božej vôli, kde je srdce 
odovzdané Bohu, city upnuté k nemu, tam je viera – viera, ktorá pôsobí 
prostredníctvom lásky, a tá očisťuje dušu. Táto viera obnovuje srdce na Boží 
obraz, ono vo svojom prirodzenom stave nie je podriadené Božiemu zákonu, a 
ani nemôže byť. Len po obrátení má záľubu v Božích svätých prikázaniach a 
so žalmistom volá: „Ako milujem tvoj zákon! Celý deň o ňom 
premýšľam.“ Žalm 119,97. Spravodlivosť zákona je naplnená v nás, „čo 
nechodíme podľa tela, ale podľa Ducha“. Rimanom 8,1. 

Sú ľudia, ktorí poznali Kristovu odpúšťajúcu lásku a skutočne chcú byť 
Božími deťmi, no predsa si uvedomujú, že ich charakter je nedokonalý, ich 
život porušený, a preto pochybujú, či Duch Svätý obnovil ich srdce. Takým 
chcem povedať: Neupadajte do zúfalstva! Často sa budeme musieť skloniť a 
plakať pri Ježišových nohách pre svoje nedostatky a omyly, ale nemá nás to 
skľučovať. Aj keď nás nepriateľ premohol, Boh sa nás nezriekol, nezabudol na 
nás ani nás nezavrhol. Nie, Kristus je po pravici Boha, kde sa aj prihovára za 
nás. Milovaný učeník Ján povedal: „Dietky moje, toto vám píšem, aby ste 
nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu, Ježiša Krista, 
spravodlivého“ (1. Jána 2,1). A nezabúdajte na Kristove slová: „Veď sám Otec 
vás miluje.“ Ján 16,27.                      

                                           EGW. Cesta ku Kristovi, str. 42-44  

Skúška učeníctva
E.G.W.:



   Správy Adventistickej informačnej služby 

Najvyšší súd v Kórei potvrdil mladému adventistovi historické právne víťazstvo 
Dlho očakávané rozhodnutie súdu podporuje zákonné právo na voľnú sobotu. 
Mladý adventistický študent medicíny v Kórei, Han Ji Man, prežíval takmer dvojročné právne 
utrpenie, ktoré sa skončilo minulý mesiac, keď najvyšší súd v krajine potvrdil jeho právo absolvovať 
vysokoškolské skúšky mimo sobotu. Adventisti v Kórei oslavujú toto historické rozhodnutie z 31. 
januára, a dúfajú, že bude predstavovať začiatok novej éry právnej ochrany pre svätiteľov soboty a 
iných veriacich ľudí. 
Adventisti v Kórei dlho čelia ťažkostiam so svätením soboty, pretože vysokoškolské a odborné 
akreditačné skúšky sú často naplánované na sobotu. V priebehu rokov mnohí členovia cirkvi 
obetovali vzdelanie alebo kariérny postup, aby zostali verní svojmu presvedčeniu. Aj keď kórejská 
ústava zakazuje diskrimináciu kvôli náboženstvu, súdy doteraz túto ochranu nerozšírili na otázku 
soboty. 

V Kambodži bolo otvorené adventistické centrum vplyvu 
22. januára 2019 Cirkev adventistov v Kambodži slávnostne otvorila svoje prvé centrum vplyvu vo 
veľkom meste Battambang. 
Centrum v Battambangu oficiálne otvorilo svoje dvere ľuďom po modlitbe a obrade vysvätenia, 
ktorý viedol Saw Samuel, predseda divízie južnej Ázie a Tichomoria (SSD). Počas obradu boli 
vysvätení aj medzinárodní zamestnanci, ktorí budú pokračovať v službe v Kambodži a v novom 
centre vplyvu. 
 "Chválime Pána, že budova Battambang UCI (Urban Center of Influence) je teraz dokončená. 
Tešíme sa, že táto krásna budova určite priláka ľudí, aby prichádzali a navštívili toto spoločenstvo, 
"povedal Lim Pheng, predseda Cirkvi adventistov v Kambodži. 
"Budova je navrhnutá tak, aby predstavovala ľuďom holistický štýl života. V centre sú zelené 
rastliny, aby pôsobilo príjemne a ekologicky, telocvičňa pre cvičenie, vegetariánska reštaurácia pre 
zdravú výživu, ihrisko pre deti a študijná miestnosť pre duchovné zameranie," dodáva Lim Pheng. 
"Modlime sa, aby mnohí ľudia poznali Ježiša prostredníctvom centra v Battambangu (Essential Life 
Center)." 
Medzi službami, ktoré centrum plánuje ponúknuť, je zdravotná výchova, jazyková škola pre 
mladých študentov a hudobná výchova pre umelcov, ktorí sa chcú naučiť viac. 
V súčasnosti misijní dobrovoľníci centra v Battambangu ponúkajú bezplatnú zdravotnú službu pre 
komunitu a pripravujú sa na prázdninovú školu pre mladých študentov. 

Študenti z adventistickej univerzity v Mexiku pomáhajú domorodým obyvateľom 
Takmer 50 študentov, učiteľov, zdravotníckych pracovníkov a dobrovoľníkov z univerzity v 
Montemorelos nedávno navštívilo niekoľko domorodých skupín v horskom regióne v štáte 
Chihuahua v severnom Mexiku. Hovorili o svojej nádeji, rozdávali hračky, prikrývky, odevy, biblické 
knihy a solárne rádiá. Rádiá (godpody) obsahovali biblické lekcie, piesne a programy v 
materinskom jazyku Rarámuris a poskytlo ich Adventist World Radio. Okrem toho boli bezplatne 
poskytnuté bezplatné lekárske a oftalmologické služby desiatkam rodín. 
Toto je druhýkrát, čo študenti vysokej školy navštívili tento horský región od roku 2007. Tentoraz sa 
zamerali aj na výučbu detí, opravu adventistických modlitební a poskytovanie prikrývok a odevov 
pre rodiny. 
Organizátori povedali, že táto "Extrémna misia - Sierra Tarahumara" predstavovala veľkú investíciu 
finančných prostriedkov, logistiky a pozornosti voči obyvateľstvu, ktorá sa mohla uskutočniť vďaka 
darom viac ako 100 osôb a organizácií. 
Z iniciatívy malo úžitok viac ako 2 000 osôb. Bolo distribuovaných asi 700 prikrývok, 200 hračiek a 
1 000 párov topánok, ako aj rukavice a šály. 

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