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Program pobožností na október 2020 

 

 
 

   Zborové oznamy 
 
Zborová knižnica  
Zborová knižnica na Tajovského 8 je otvorená: Streda: 16.00 – 18.00 h 
Internetová stránka zborovej knižnice je: www.krestanska-kniznica.sk 
 
Modlitebný týždeň 7. – 14. november 2020 
Prednášky modlitebného týždňa maju názov Vernosť v kresťanskom 
životnom štýle. 
Téma tohtoročného týždňa modlitieb znie: Osloviť svet vernosťou v 
životnom štýle. Čo má životný štýl spoločné so získavaním ľudí pre 
Krista? Úzko to spolu súvisí. Spôsob nášho života totiž ukazuje, akí 
sme kresťania. Aké hodnoty zastávame? Aké sú naše priority? Ako 
trávime čas a ako využívame naše zdroje? Aký život vlastne žijeme?  
„Čo to znamená byť kresťanom? Znamená to podobať sa Kristovi,“ hovorí Ellen Whiteová. 
Ježiš je naším vzorom a len jeho mocou dokážeme naplniť jeho povolanie a úplne sa 
spoliehať na neho aj na jeho Slovo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 10. 10. 10. 17. 10. 24. 10. 31. 10. 

Košice 1 9:00 Balogová L. Lacika R. Popovič O. Ondrušek S. Butala J. 

Košice 2 9:00 Lacika R. VP Popovič O. Kažová I. Kmec B. Popovič O. 

Poproč 9:00 Soós B. Ulrichová I. Pôda L. Popovič O. Lacika R. 

Čakanovce 9:00 
13:30 

Popovič O. Červenica Lacika R. Balog O. Hreňo M. 

Západy slnka: 
 

02. 10. 18:13 
09. 10. 17:58 
16. 10. 17:44 
23. 10. 17:31 
30. 10.     16:19 

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. 25. ročník   október 2020   

 
 
 
 
 
 

Zbory : 

Košice I 
Košice II  
Poproč 
Čakanovce 

 
 
  

 
  

 
 

„Usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako 
pracovník, ktorý sa nemá za čo hanbiť a 
správne podáva slovo pravdy. ...“ 2. Timoteovi 
2,15 

V živote platí: „Čím väčší cieľ, tým väčšia 
príprava!“.  Mojžiš strávil 80 rokov prípravou 
na službu, ktorá trvala 40 rokov. To je pomer 2: 
1 - čo sa týka prípravy a vykonania samotného 
poslania. Väčšinu vášho života môžete stráviť 
prípravou na niečo, čo nakoniec vyzerá ako 
krátkodobá úloha, ale môže byť nesmierne  
dôležitá. V každom prípade na konci by sme 
mali byť schopní povedať: „Svoj beh som 
dokončil“. Podobne ako aj športovci,  nezávisle 
od toho, či bežia maratón, alebo šprint na 100 
metrov, ak sa chcú vo svojom zápolení 
osvedčiť, musia sa usilovne pripravovať.  

Skôr ako Pavol odovzdal „štafetu“ mladému 
Timoteovi, povedal: „Usiluj sa osvedčiť pred 
Bohom ...“ 

Koho si Boh používa? Ľudí, ktorí sú dobre 
pripravení. Nech ste povolaní k akejkoľvek 
zodpovednosti, k podnikaniu, vzdelávaniu, k 
upratovaniu, k umeniu, k službe 
v zdravotníctve, či k výrobnej linke, tento 
princíp zostáva platný aj v duchovnej oblasti; 
Boh pre svoje plány chce a používa  
pripravených ľudí.  

Tajomstvo úspechu v živote v zásade 
spočíva v tom, že človek je pripravený na svoju 
príležitosť, keď nastane. Keď osud Židov visel 

na vlásku, Mardocheus povedal Ester, že jej 
skúsenosť v kráľovskom paláci ju pripravila na 
konkrétnu udalosť a úlohu: „.... Ktovie, či si 
nedosiahla kráľovskú hodnosť práve pre takú 
chvíľu, ako je táto?“ (Ester 4,14). Ona 
zareagovala a Židia boli zachránení.  

Zdá sa, že  najväčším problémom aj 
v rôznych iných situáciách nie je nedostatok 
príležitostí v živote, ale skôr schopnosť 
príležitosť rozpoznať, byť na ňu pripravený 
a nakoniec  učiniť zadosť výzve, ktorá 
s príležitosťou prichádza. 

Abraham Lincoln kedysi  povedal: „Keby 
som mal osem hodín na spílenie stromu, strávil 
by som šesť hodín ostrením sekery.“ Mať 
„naostrené“, teda byť pripravený, je veľmi 
dôležité. Čím väčší cieľ, tým väčšia príprava!   
To obzvlášť platí pri príležitosti slávneho  
Kristovho návratu na zem. Keď sa Ježiš 
odvolával na svoj druhý príchod, povedal: 
„Preto aj vy buďte hotoví, lebo v tú hodinu, v 
ktorú sa nenazdáte, príde Syn človeka.“ Mat 
24,44 

Rozpoznať, byť pripravený a učiniť 
zadosť tejto výzve Ježiša Krista, nášho 
Spasiteľa, je tá najdôležitejšia,  najaktuálnejšia, 
ale zároveň najradostnejšia úloha, pred ktorú 
sme my všetci postavení.  

„Majte bedrá opásané a lampy zažaté!“ 
Luk 12,35 

 
 
                                                                                      Váš kazateľ,  

Oliver Popovič 
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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. Táta 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. On si vás chce prinavrátiť, vidieť vo vás svoju 
vlastnú čistotu a svätosť. Ak dovolíte, potom Ten, ktorý začal vo vás 
dobré dielo, bude ho konať ďalej, až do dňa Ježiša Krista. Modlite sa 
vrúcnejšie, verte pevnejšie. Keď prestávame dôverovať vo vlastnú silu, 
dôverujme v moc nášho Vykupiteľa a budeme chváliť Toho, ktorý dáva 
zdravie nášmu vzhľadu.  

Čím bližšie budeš k Ježišovi, tým hriešnejší si budeš pripadať, pretože 
tvoj duchovný postreh sa zjasní a tvoje nedostatky vyniknú v porovnaní s 
jeho dokonalou povahou. To je dôkaz, že satanove zvody stratili svoju 
moc a že ťa prebúdza oživujúci vplyv Božieho Ducha.  

V srdci, ktoré si neuvedomuje vlastnú hriešnosť, nemôže byť nijaká 
hlboká láska k Ježišovi. Milosťou premenený človek bude obdivovať 
Kristov božský charakter, no ak nevidíme vlastnú mravnú znetvorenosť, 
je to neomylný dôkaz, že sme nevideli ani Kristovu krásu a vznešenosť.  

Čím menej si budeme ceniť seba, tým viac si budeme vážiť 
nekonečnú čistotu a pôvab nášho Spasiteľa. Pohľad na našu hriešnosť 
nás usmerňuje k Tomu, ktorý nám môže odpustiť. Keď človek vo svojej 
bezmocnosti prichádza ku Kristovi, on mu zjaví svoju moc. Čím viac nás 
vedomie vlastnej úbohosti bude približovať k nemu a k Božiemu slovu, 
tým vznešenejšie budeme zmýšľať o jeho povahe a vernejšie budeme 
odzrkadľovať jeho obraz. 
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   Správy Adventistickej informačnej služby 
 

V Brazílii sa uskutočnilo drive-in podujatie zamerané na pomoc a solidaritu  
Cirkev adventistov siedmeho dňa v Brazílii zorganizovala v meste Brazília jedno z najväčších solidárnych 
podujatí v krajine vo forme drive-in. Počas akcie prišlo na parkovisko štadióna Mané Garrincha v hlavnom 
meste krajiny vyše 1 500 automobilov. Na podujatí s názvom „Uma Voz de Esperança“, ktoré sa konalo v 
sobotu 22. augusta sa vyzbieralo asi 6 ton potravín určených na pomoc rodinám v núdzi. 
Program sa konal dvakrát: o 17.00 h a o 21.00 h. Motivačné piesne a prednášky poskytli účastníkom 
príležitosť zamyslieť sa nad praktickými otázkami života, budúcnosti a nádeje. Diváci sledovali program 
zvnútra svojich áut, čím sa zaistila bezpečnosť, ktorú si táto pandémia vyžaduje. 
Pri vstupe na podujatie účastníci z každého vozidla darovali jedlo a potom zaparkovali na mieste vopred 
určenom organizačným tímom. Takto mohol každý účastník sledovať program, ktorého súčasťou boli aj 
krsty. 
Na programe sa zúčastnil aj predseda Cirkvi adventistov pre osem krajín Južnej Ameriky, Erton Köhler, 
ako aj ďalší predstavitelia cirkvi a hudobné skupiny a speváci. Program sledovali aj predstavitelia mesta 
Brazília. 
Zhromaždené potraviny bude distribuovať adventistická humanitárna organizácia ADRA. Počas 
pandemického obdobia už bolo rozdaných viac ako 920 ton potravín. 
 
Žena vo veku 79 rokov ručne prepisuje Bibliu  
Maria Petrina Gomes je adventistkou od roku 1983 a žije v meste Itabuna na juhu brazílskeho štátu 
Bahia. Keď v roku 2014 stratila svojho manžela, bola veľmi smutná a preto hľadala prostriedky na 
zmiernenie svojho smútku. 
„Pomyslela som si: Budem písať. Prepíšem Bibliu! Nebudem ju písať vlastnými slovami, budem ju 
opisovať doslova,“ povedala. Odvtedy si Maria vyhradila každý týždeň niekoľko hodín na čítanie a 
prepisovanie každého slova v Písme. 
Koncom júna 2020 mala 79 rokov. Maria pokračuje v prepisovaní z nového prekladu v modernom jazyku. 
V Starom zákone sa už dostala do knihy Daniel a v Novom zákone do evanjelia podľa Lukáša. Doteraz 
prepísané časti má zviazané v troch zväzkoch. 
„Pre mňa je to dobrá vec, pretože píšem aj sa učím,“ povedala Maria. „Je to veľmi dobré, pretože mám 
tento úžasný kontakt so Slovom Božím.“ 
Maria niekedy recituje a delí sa o lekcie, ktoré sa naučí so svojou rodinou. 
Maria povedala, že zvyk písania jej okrem duchovného požehnania priniesol spomienky na študentské 
časy, keď sa učila prvé písmená. „Mám takmer 80 rokov, ale vďaka Bohu, môj rukopis je stále pekný,“ 
povedala rozrušene. „Pre mňa je to najlepšia vec v živote - písať Slovo Božie. Cítim sa naplnená.“ 
 
V rámci online misijnej kampane v Argentíne boli pokrstené desiatky ľudí  
Počas ôsmich programov série Voice of Hope (Hlas nádeje) sa desiatky ľudí rozhodli odovzdať svoj život 
Bohu prostredníctvom krstu. Pri zachovaní všetkých hygienických opatrení bolo v sobotu 22. augusta v 
rôznych regiónoch Argentíny pokrstených 80 ľudí. 
Na otázku, či sa účastníci chcú zúčastniť biblického štúdia, prišli prostredníctvom sociálnych sietí Nuevo 
Tiempo Argentina a WhatsApp stovky správ s odpoveďou „Prijímam“. Okrem toho, asi na 120 stránkach 
Facebooku sa vysielali programy, ktoré organizovala Cirkev adventistov siedmeho dňa v Argentíne. 
Prostredníctvom kázania pastora Bruna Rasa, ktorý slúži ako podpredseda Cirkvi adventistov v Južnej 
Amerike, mnohé rodiny získali dôvod pokračovať v životnom boji a veriť vo všemohúceho Boha, ktorý 
dokáže prijať každého z nás a ponúknuť nádej. 
Boh bude naďalej budovať cesty a obnovovať životy tak, aby cirkev bola naďalej hlasom nádeje pre tých, 
ktorí potrebujú Ježiša. Adventistické zbory v celej Južnej Amerike práve prežili týždeň nádeje, ktorý 
prebiehal na oficiálnych digitálnych platformách od 19. do 26. septembra. Je to špeciálny týždeň, v 
ktorom sa Cirkev adventistov siedmeho dňa predstavuje ako Hlas nádeje a ponúkla špeciálne posolstvá a 
nádej pre všetkých ľudí, ktorí čelia strašnej pandémii koronavírusu. 
 
 
 Správy AIS sú prevzaté z  http://news.adventist.org  

 


