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Program pobožností na september 2020 

 

 
 

   Zborové oznamy 
 

Krst 
Dňa 4.9.2020 o 18.00 h na Tajovského 8, budeme mať slávnosť 
svätého krstu. Všetci ste srdečne pozvaní. 
  
Zborová knižnica  
Zborová knižnica na Tajovského 8 je otvorená: Streda: 16.00 – 18.00 h 
Internetová stránka zborovej knižnice je: www.krestanska-kniznica.sk 
 
Východná Vysoká 
11. – 13. 9. 2020 sa uskutoční mládežnícka akcia Východná Vysoká. 
Téma: Chceš vedieť KADIAĽ? Miesto konania je Dom Henryho 
Dunata, Mlynčeky. Hosťom bude S. Bielik, riaditeľ humanitárnej organizácie ADRA 
Slovensko, ktorý sa bude venovať téme, odpovedajúcej na otázku: “KADIAĽ?” alebo: “Ako sa 
v živote rozhodovať a prečo?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 9. 12. 9. 19. 9. 26. 9. 

Košice 1 9:00 Balogová L. Kolesár F. Pôda L. Popovič O. VP 

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

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

Čakanovce 9:00 
13:30 

Lacika R. VP KE 1 Hreňo M. Balog O. 

Západy slnka: 
 

04. 09. 19:12 
11. 09. 18:57 
18. 09. 18:42 
25. 09. 18:27 

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   september 2020   

 
 
 
 
 
 

Zbory : 

Košice I 
Košice II  
Poproč 
Čakanovce 

 
 
  

 
  

 
 

Luk 13,6-9 
 

A povedal toto podobenstvo: „Istý 
človek mal vo vinici zasadený figovník. 
Keď prišiel hľadať na ňom ovocie, nič 
nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi: 
‚Pozri, už tri roky chodím hľadať na tomto 
figovníku ovocie, no nič nenachádzam. 
Vytni ho! Načo zbytočne vyčerpáva 
zem?‘ On mu odpovedal: ‚Pane, nechaj ho 
ešte tento rok. Okopem ho a 
pohnojím. Možno nabudúce prinesie 
ovocie. Ak nie, vytneš ho.‘“ 

 
Poznáme to podobenstvo. Figovník, o 

ktorom sa v podobenstve hovorí, nie je len 
obyčajný strom, ktorý rastie, ako chce. Má 
všetko, čo len môže chcieť. Zahradník sa o 
neho starostlivo stará. Ale strom ani tento 
rok nenesie žiadne ovocie.  

 
 Čo je s ním? Stojí tu, vypína hrdo svoje 

vetvy, ale plod ani jeden. Jeho existencia 
nemá žiadny zmysel. Je tu len preto, aby 
bol - a to je dosť málo na to, aby zostal v 
záhrade. Zbytočne tieni ostatným stromom. 
Ale dostáva ešte možnosť, ešte jeden rok. 

Vinica je obrazom cirkvi. Rastú v nej 
stromy, ktoré dostávajú niečo viac ako 
ostatné stromy.  

 
 Kristus mi venuje zvláštnu 

starostlivosť, ktorá má ovplyvniť môj rast. 
Dávam nejaké ovocie? Môžem ponúknuť 
svojim blížnym, ktorí snáď majú niekedy 
hlad či chuť, ochutnať ovocie, ktoré odo 
mňa Boh očakáva? Necloním svojím 
vlažným sebestačným postojom tým 
druhým v raste, neberiem viac, ako dávam? 
Zvykol som si, že som v cirkvi, v Božej 
záhrade, ale stačí to? Nestačí! 

 
 Ak nemám ovocie, vinár ma vytne. 

Nemôžem si nechávať živiny (hoci sú z 
výbornej pôdy) len pre vlastnú spotrebu.  

 
 Len vtedy, keď jednoducho ponesieme 

ovocie - odovzdáme ľudom to, čo sme od 
Krista dostali, budeme úrodnými stromami. 
Ktoré je to ovocie, o ktorom hovorí Písmo, 
konkrétne? Láska, radosť, pokoj, 
trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť, 
miernosť, zdržanlivosť. Vedieť odpustiť a 
byť milosrdný. 

Podľa ZD 
 

                            S prianím Božieho požehnania, váš kazateľ 
                                                                                     
                                                                                                     Rastislav Lacika 
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        Mat 20,28 
 
 

 
 

 
Boh je zdrojom života, svetla a radosti vesmíru. Ako svetelné lúče zo 

slnka a potoky vody prúdiace zo živého zdroja, tak z neho vychádzajú 
požehnania pre všetky bytosti, ktoré stvoril. A v ktoromkoľvek srdci je Boží 
život, prejaví sa to skutkami lásky a požehnania voči iným.  

Náš Spasiteľ mal vždy radosť, keď mohol pozdvihnúť a zachrániť 
padlých ľudí. Preto bez ohľadu na vlastný život vytrpel kríž a pohrdol 
pohanením. Aj anjeli majú stále na zreteli šťastie iných. V tom spočíva ich 
radosť. To, čo by sebecké srdcia pokladali za ponižujúcu službu úbohým a 
všestranne mravne i spoločensky poníženým ľuďom, práve to je dielom 
bezhriešnych anjelov. Duch Kristovej sebaobetavej lásky je duchom neba a 
samou podstatou jeho blaženosti. Kristovi nasledovníci budú vlastniť tohto 
ducha a konať toto dielo.  

Keď je v srdci Kristova láska, nemôže v ňom zostať utajená práve tak, 
ako nemožno utajiť príjemnú vôňu. Posväcujúci vplyv lásky pocíti každý, s 
kým prichádzame do styku. Kristov duch v srdci sa podobá prameňu na púšti, 
ktorý osviežuje smädných a v hynúcich prebúdza túžbu po vode života. Láska 
k Ježišovi sa prejaví v túžbe pracovať tak, ako pracoval on pre požehnanie a 
povznesenie ľudstva. Naplní nás súcitom s trpiacimi a prebudí našu 
ohľaduplnosť a nežnosť voči všetkým tvorom, o ktoré sa stará náš nebeský 
Otec.  

Spasiteľov pozemský život sa nevyznačoval pohodlím či sebeckým 
záujmom o seba, ale vytrvalým, obetavým a neúnavným úsilím o spásu 
hynúceho ľudstva. Od jasieľ po Golgotu šiel cestou sebazapierania a 
nevyhýbal sa neľahkým povinnostiam, namáhavým cestám ani vyčerpávajúcej 
práci a starostiam. Povedal: „Syn človeka neprišiel preto, aby jemu slúžili, ale 
aby on slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých“. Matúš 20,28. To bolo 
hlavným cieľom jeho života a všetko ostatné bolo druhoradé a nepodstatné. 
Konať Božiu vôľu a dokonať Pánovo dielo bolo mu jedlom i nápojom. V 
jeho úsilí nemalo miesto vlastné ja ani sebecký záujem.  

Účastníci Kristovej milosti ochotne prinesú akúkoľvek obeť, aby tí, za 
ktorých zomrel, mohli získať nebeský dar. Vynaložia všetko úsilie, aby svojím 
životom robili svet lepším. Tento duch je neklamným plodom skutočne 
obráteného človeka. Len čo človek príde ku Kristovi, rodí sa v ňom túžba 
oznámiť iným, akého vzácneho priateľa našiel v Ježišovi. Spásna a 
posväcujúca pravda nemôže zostať zavretá v jeho srdci. Ak nosíme rúcho 
Kristovej spravodlivosti a tešíme sa z prítomnosti jeho Ducha, nebudeme môcť 
mlčať. Ak sme okúsili a videli, že Pán je dobrý, budeme mať o čom hovoriť. 
Budeme k nemu pozývať iných, ako keď Filip našiel Spasiteľa. Vynasnažíme 
sa predstaviť im Kristov pôvab a neviditeľné skutočnosti budúceho sveta. 
Pocítime mocnú túžbu ísť Ježišovou cestou. Úprimne si budeme želať, aby 
ľudia okolo nás poznali „Božieho Baránka, ktorý sníma hriech sveta“. Ján 1,29.  

Snaha byť na požehnanie iným odmení požehnaním nás samých. To bol 
Boží zámer, keď nás povolal spolupracovať na pláne vykúpenia. Boh poskytol 
ľuďom prednosť, aby sa mohli stať účastníkmi božskej prirodzenosti a sami 
mohli byť požehnaním svojim blížnym. To je najvyššia česť a najväčšia 
radosť, akú Boh môže dať. Ľudia takto zapojení do služby lásky sú svojmu 
Stvoriteľovi najbližšie.  
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   Správy Adventistickej informačnej služby 
 

ADRA pokračuje v poskytovaní pomoci po výbuchu v Bejrúte 
Adventistická agentúra pre rozvoj a pomoc (ADRA) dodala tony potravín špeciálnym humanitárnym letom zo 
Slovenska v rámci svojej rozšírenej reakcie na núdzové situácie s cieľom pomôcť deťom a rodinám postihnutým 
ničivou explóziou v Bejrúte, ku ktorej došlo 4. augusta. Operácie organizácie ADRA sa zameriavajú hlavne na 
poskytovanie núdzových potravín, vody a nevyhnutných potrieb obetiam a prvým respondentom od dňa 
výbuchu. 
Následkom výbuchu bolo zabitých viac ako 178 ľudí, zranených najmenej 6 000 ľudí a približne 300 000 osôb 
zostalo bez domova. ADRA už rozbehla iniciatívy zamerané na vodu, zdravotnícke potreby a hygienu a 
koordinuje spoločné úsilie s humanitárnymi partnermi zamerané na rýchlejšie riešenie potrieb obetí. Pri výbuchu 
bolo poškodených najmenej 170 000 bytov a 150 škôl vrátane vzdelávacieho centra ADRA pre deti utečencov. 
„Libanon je domovom 1,5 milióna sýrskych utečencov. ADRA už veľa rokov podporuje vzdelávacie potreby detí 
utečencov, preto obnovenie jej vzdelávacieho centra je dôležité pre blaho tejto komunity,“ hovorí Gunther 
Wallauer, regionálny riaditeľ ADRA pre Blízky východ a severnú Afriku. 
Výbuch poškodil najmenej 26 nemocníc a kliník, čo sťažilo lekárske služby pre pacientov s koronavírusom aj pre 
širokú komunitu. ADRA plánuje pokračovať aj v preventívnych iniciatívach proti ochoreniu COVID-19 s cieľom 
pomôcť Libanonu vyrovnať sa so zdravotnými problémami súčasnej krízy. Počet úmrtí a nových infekcií sa od 
výbuchu zvýšil. Podľa ministerstva zdravotníctva má krajina viac ako 8 881 prípadov ochorenia na koronavírus a 
103 úmrtí. Čísla sa menia každý deň. 
 
Viac ako 12 tisíc mladých ľudí v Peru zorganizovalo digitálnu misijnú kampaň „Kálef Online“ 
Viac ako 12 000 mladých adventistov v severnom Peru sa zúčastnilo digitálnej evanjelizácie Caleb Online 
Mission. Cieľom programu bolo podeliť sa o „Hlas nádeje“. Ani pandémia COVID-19, ani sociálna izolácia, 
nedokázali uhasiť kreativitu a nadšenie adventistických mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili prvej online 
evanjelizačnej kampane v severnom Peru. 
V týždni od 25. júla do 1. augusta bolo súčasne otvorených viac ako 4 000 videokonferenčných miestností, ktoré 
každú noc zaplavili internet. V týchto miestnostiach a skupinách sa zhromaždili tisíce študentov Biblie, členov 
rodín, susedov, spolupracovníkov a hostí tímu Caleb k spoločným piesňam, modlitbám a evanjelizačným 
prednáškam, ktoré viedol niekto z členov tímu. 
Okrem toho, v rámci aktivít týždňa evanjelizácie bol každý „kálefovský“ tím povzbudený, aby poskytol základné 
potraviny tým účastníkom, ktorí boli v núdzi kvôli pandémii. Túto pomoc využilo viac ako 10 000 ľudí. Napriek 
virtuálnemu prostrediu sa „kálefovci“ snažili podporovať komunikáciu medzi účastníkmi. 
V sobotu 1. augusta sa konali krsty v rôznych regiónoch severného Peru. Krsty sa uskutočnili v súlade 
s príslušnými zdravotnými protokolmi v regióne. Popoludní sa konal slávnostný program, na ktorom sa zdieľali 
všetky skúsenosti. 
Tento program bol vysielaný na Facebooku a YouTube. Boli predstavené misijné výzvy pre druhú časť roka, 
pretože, ako hovoria: „misia nie je v karanténe!“ 
 
Stredisko korešpondenčných kurzov v Anglicku zverejnilo tri nové kurzy 
Napriek problémom spojeným s prácou z domu a skrátenej pracovnej dobe sa Biblickej korešpondenčnej škole 
Britskej únie, vhodne pomenovanej Adventist Discovery Centre (ADC), podarilo spustiť tri nové kurzy. 
Aj napriek reštrikciám a obmedzeniam spôsobeným pandémiou Covid-19, ADC pokračovala vo svojej práci, aj 
keď so zníženým počtom zamestnancov a skráteným pracovným časom. Pracovníci ADC zistili, že každý deň sa 
na online kurzy zapisujú noví študenti. V dôsledku toho rozšírili ponuku online kurzov ponúkaných na webovej 
stránke ADC. Vytvorili ďalší portál https://bibleschools.com. Najzaujímavejšou výzvou pre tím bola príprava a 
spustenie troch ďalších online kurzov pre deti a mládež. 
 
Mládež na Samoe zorganizovala evanjelizačné prednášky 
Členovia zboru Vailoa Saoluafata na Samoe sa s veľkou radosťou pozerali ako 9. augusta vstúpilo do vodného 
hrobu 11 mladých ľudí, ktorí zasvätili svoj život Ježišovi Kristovi. 
Krst bol zavŕšením dvojtýždňovej evanjelizačnej kampane nazvanej „Pravda pre tento čas“, ktorá prebiehala od 
27. júla do 9. augusta. Prednášky organizovali mladí ľudia v rámci iniciatívy Total Member Involvement 
(zapojenie všetkých členov) a v rámci „mesiaca žatvy“ Trans-Pacifickej únijnej misie. 
Krst previedol Pastor Orion Savea v sobotu. „Tých 11 pokrstených boli väčšinou mladí ľudia, vrátane dvoch 
manželských párov a všetci boli novo-obrátení,“ uviedol. „Boh vylieva svojho ducha na svoj ľud, aby sa jeho 
posolstvo šírilo v týchto posledných dňoch.“ 
 
 
 Správy AIS sú prevzaté z  http://news.adventist.org  

 


