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Ale zhromažďujte si poklady v nebi, 
kde (ich) ani moľ ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú  a nekradnú.  
 Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.(Mt 6;20 – 21) 
 
 
V tomto čísle nášho zborového časopisu sa budeme zaoberať kráľom Šalamúnom, jeho 
povolaním, vzostupom i pádom. 
V 1.Knihe Kráľov v 10. kapitole vo veršoch 23 – 25  sa píše: 
„Krá ľ Šalamún prevyšoval všetkých kráľov zeme bohatstvom a múdrosťou.   Celá zem 
vyhľadávala Šalamúna, aby počula jeho múdrosť, ktorú mu Boh vložil do srdca.   Každý z nich 
prinášal rok čo rok svoj dar, strieborné, zlaté predmety, plášte, zbrane, vonné veci, kone a 
mulice.“ 
Šalamún teda prevyšoval všetkých kráľov zeme bohatstvom a múdrosťou. A možno práve preto 
sa mu tak „podarilo“ upadnúť, podobne ako to nielen hrozí, ale sa to aj stáva mnohým bohatým 
a podľa meradiel sveta, múdrym ľuďom. 
Mohol si viac ako iní dovoliť drahé veci, kone, budovy, šperky i množstvo žien. A on si to nielen 
mohol, ale si to aj dovolil. Nakoniec sa toho prejedol a upadol do modlárstva. 
Jeho príbeh sa dodnes opakuje a „darí“ sa ho napodobniť mnohým boháčom, mudrákom sveta. 
Tiež majú drahé vily, autá, ženy..... a tiež upadajú do modlárstva – uctievania stvorenstva miesto 
Jediného Stvoriteľa. 
Pýcha však vždy predchádzala len pád.  Kto vysoko rúbe, hlboko padá. 
Pán Ježiš si tiež mohol mnoho dovoliť. Je Boží Syn a aj v tom čase, keď bol na zemi, mal okolo 
seba mnoho ľudí, ktorých mohol ovládnuť a zmanipulovať, boli okolo Neho ženy, ktoré mohol 
využiť a odkopnúť, za svoje uzdravenia mohol mať peňazí – keby chcel. 
On však odolal pokušeniam sveta, diabla i ľudského tela, v ktorom bol tak isto ako my. 
On sa ponížil a preto bol povýšený. A On nás upozorňuje, aby sme pre márnosť a povrchové 
bohatstvo sveta nestratili poklady neba. Nech nám je príklad Šalamúna i jemu podobných, na 
výstrahu a príklad Pána Ježiša motiváciou ku konaniu podľa Božej vôle.  
Prosme o podporu a pomoc Ducha Svätého, aby sme dokázali odolať a víťaziť v pokušeniach.  
 

I. Novomestský 
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Krá ľovná zo Sáby 
  
Návšteva tejto známej kráľovnej dopadla nadmieru a nad očakávanie dobre. Šalamún  vedel 
odpovedať na všetky jej otázky a dostal mnoho darov. Ale bola to návšteva pohanskej kráľovnej.  
Úplne odlišne dopadla návšteva Hospodina, ktorý nenašiel pri ňom výrazne kladné hodnoty, ale 
naopak, odklon od Jeho ciest a modloslužbu. 
Možnože ľudia nás hodnotia pozitívne a majú o nás tú najlepšiu mienku, keď nás navštívia sú 
z nás nadšení, podobne ako kráľovná zo Sáby  zo Šalamúna. 
Omnoho dôležitejšie je však  výsledok Božej návštevy v našom živote.  
Každý by si mal klásť otázku, ako ma vidí Boh, akú má o mne mienku, kým vlastne som pred 
Bohom. 
Kráľovná prišla do Jeruzalema, pretože chýr o Šalamúnovej múdrosti sa rozšíril takmer do celého 
vtedajšieho sveta, čiže bol známy ako múdry kráľ. Nehovorilo sa o jeho viere a zbožnosti, ale 
o jeho múdrosti, snáď i vzdelaní. Tu vidíme jasnú paralelu so situáciou v dnešnom svete. 
V popredí je hodnota  úrovne vzdelania, naše deti navštevujú rôzne doučovania, jazykové kurzy 
a podobne, odmalička vedia obsluhovať počítač, ale neučíme ich otvárať Božie slovo, modliť sa, 
pretože viera a zbožnosť, tak ako u Šalamúna, je kdesi v úzadí. Sám Šalamún definoval múdrosť 
veľmi trefne, keď v Prísloviach hovorí,“ že počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom.“ 
Lenže neskôr túto definíciu múdrosti opustil. 
Ak naše deti budú vyrastať bez bázne pred Bohom, ak im ju nebudeme vštepovať do srdca, môžu 
z nich vyrásť úspešní, múdri, vzdelaní ľudia, ktorí si nahonobia majetok podobný tomu 
Šalamúnovmu, ale stratia ten najcennejší poklad v nebi. 
Kráľovná merala veľmi dlhú cestu aj so svojím sprievodom, aby sa dopytovala u Šalamúma, ale 
vrátila sa domov, aj napriek múdrym odpovediam, nezmenená. Hľadala „niečo“ u človeka, ale náš 
život môže byť zmenený a správne nasmerovaný len vtedy, keď sa pýtame Toho, ktorý nám dal 
život, a ktorý nás dokonale pozná. Odpovede na otázky nášho života nájdeme v živom Božom 
slove.  
 
           Pavol Kačkoš 
 
 

  
SLOVO NA ÚVOD 
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   Spoločne sa modlíme 
 
• Vďaka Ti Hospodine, že sa nám dávaš nájsť, prijímaš nás za svoje deti a ukazuješ nám svoje 

cesty, ktoré vedú do Tvojho večného kráľovstva.  
Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko! Nech bezbožný opustí svoju 
cestu a muž neprávosti svoje myšlienky a nech sa obráti k Hospodinovi, aby sa zmiloval nad ním, 
k nášmu Bohu, lebo On hojne odpúšťa. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty 
nie sú moje cesty - znie výrok Hospodinov - ale ako nebesá prevyšujú zem, tak moje cesty 
prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. (Izaiáš 55, 6-9) 

 

• Prosím Ťa Pane, pomáhaj nám kráčať po Tvojich cestách a chráň nás vzývať iné veci, ako Tvoje 
sväté meno.  
V čase Šalamúnovej staroby zviedli mu jeho ženy srdce k iným bohom, takže jeho srdce nebolo 
celé oddané Hospodinovi, jeho Bohu, ako srdce jeho otca Dávida. (1. Kráľov 11, 4) 

 

• Pane, odpusť mi moje previnenia a prosím Ťa o čisté srdce, čisté myšlienky a bezúhonnú reč 
i skutky  
Kto si uvedomí poblúdenia? Z nevedomých vín ma ospravedlň! Aj od spupných ochráň svojho 
sluhu, aby nevládli nado mnou; tak budem bezúhonný a čistý od mnohých previnení. Nech sú Ti 
po vôli reči mojich úst a rozjímania môjho srdca pred Tebou, ó Hospodine, moja skala a môj 
Vykupiteľ! (Žalm 19, 13-15 ) 

 
 
 

 
        

 
 
 
 
 

Šalamúnovo modlárstvo 
 
Šalamún nastúpil na kráľovský trón po smrti svojho otca Dávida. Dávid pred smrťou povedal 
Šalamúnovi: Ja už odchádzam cestou každého pozemšťana, ale ty buď silný, buď mužom!   3 
Zachovávaj povinnosti voči svojmu Bohu Hospodinovi, kráčajúc po Jeho cestách, zachovávaj 
Jeho ustanovenia, prikázania, právne nariadenia a svedectvá tak, ako sú napísané v Mojžišovom 
zákone, aby si mal úspech vo všetkom, čo budeš robiť, a všade, kdekoľvek sa obrátiš,   4 a aby 
Hospodin splnil svoj sľub, ktorý mi dal: Ak si budú tvoji synovia dávať pozor na svoje cesty a 
budú chodiť verne predo mnou celým srdcom a celou dušou, nevyhladia mužského nástupcu z 
trónu Izraela. (1. Kráľov 2, 2-4) 
Boh dal Šalamúnovi vo veľkej miere múdrosť a rozvahu, aj široký rozhľad - podobne, ako je 
piesku na morskom brehu,   takže Šalamúnova múdrosť prevyšovala múdrosť celého Východu i 
Egypta. (1. Kráľov 5, 9-10)Kráľ Šalamún prevyšoval všetkých kráľov zeme bohatstvom a 
múdrosťou.  Celá zem vyhľadávala Šalamúna, aby počula jeho múdrosť, ktorú mu Boh vložil do 
srdca. (1. Kráľov 10, 11 a 23b -24) 

 
NAŠE POHĽADY 

 
SPOLOČNE SA MODLÍME 
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Kráľ Šalamún miloval mnoho cudzích žien: faraónovu dcéru, Moábky, Ammónky, Edómky, 
Sidónčanky, Chetejky,   z národov, o ktorých povedal Hospodin Izraelcom: Neobcujte s nimi a oni 
nech neobcujú s vami, inak obrátia vaše srdcia ku svojim bohom. Šalamún priľnul k nim láskou. 
 Mal sedemsto kniežacích žien a tristo vedľajších žien. Jeho ženy mu zviedli srdce.     V čase 
Šalamúnovej staroby zviedli mu jeho ženy srdce k iným bohom, takže jeho srdce nebolo celé 
oddané Hospodinovi, jeho Bohu, ako srdce jeho otca Dávida.   Šalamún chodil za Aštartou, 
sidónskou bohyňou, a za Milkómom, ohavnosťou Ammóncov.  Tým Šalamún robil, čo sa nepáčilo 
Hospodinovi, a nenasledoval Hospodina ako jeho otec Dávid.  Hospodin sa rozhneval na 
Šalamúna, lebo jeho srdce sa odvrátilo od Hospodina, Boha Izraela, ktorý sa mu dvakrát zjavil   a 
dal mu príkaz, aby nechodil za inými bohmi. Ale on porušil, čo mu prikázal Hospodin. Riekol teda 
Hospodin Šalamúnovi: Pretože si sa takto zachoval a nedodržal si moju zmluvu a ustanovenia, 
ktoré som ti dal, odoberiem ti kráľovstvo a dám ho tvojmu služobníkovi.  Kvôli tvojmu otcovi 
Dávidovi to však neurobím za tvojho panovania. Odtrhnem ho od rúk tvojho syna. Ale neodtrhnem 
celé kráľovstvo. Jeden kmeň nechám tvojmu synovi kvôli svojmu služobníkovi Dávidovi a kvôli 
Jeruzalemu, ktorý som si vyvolil. (1. Kráľov 11, 1-6 a 9-13) 
Doba Šalamúnovho kraľovania v Jeruzaleme nad celým Izraelom trvala 40 rokov.  
 
Kto bol teda Šalamún? Bol kráľom nad celým Izraelom, mal veľkú moc. Boh mu daroval 
výnimočnú múdrosť. Mal veľké bohatstvo a majetok. Nič mu teda nechýbalo. Poznal  
Boží zákon a dodržiaval ho až do staroby. Ale v čase Šalamúnovej staroby mu ženy zviedli srdce 
k iným Bohom. Šalamúnovou slabosťou boli ženy a to diabol využil.  
 
Čo zo Šalamúnovho života vyplýva pre nás?  
Ak sme verní Bohu, On nás povedie a požehná, aj keď my občas cestám, ktorými nás vodí, 
nerozumieme.  
Byť verný celým srdcom, to znamená, podriadiť  celý svoj život Božiemu zákonu a Jeho milosti. 
Často sa spoliehame na vlastné sily a múdrosť, lebo si myslíme, že do toho či onoho nám Boh 
nemá čo hovoriť, lebo my to vieme lepšie, ale to nie je pravda! Iba Boh je Dokonalý a Vševedúci 
a ak sa Mu oddáme, dáva nám len to, čo je pre nás najprospešnejšie. 
Vytrvať na Božej ceste až do konca života. Šalamún zlyhal na ceste za Pánom v starobe. Dajme si 
pozor, aby sme šli každý deň za Pánom a keď aj náhodou poblúdime, nebojme sa prísť ako 
márnotratný syn k svojmu Nebeskému Otcovi, vyznať naše previnenie a  poprosiť o odpustenie, 
a tak pokračovať ďalej na ceste s Ním do večnosti. Niekto je zatvrdilého srdca a ani sa nenadchne 
pre Božie cesty, niekto sa aj rozhodne ísť za Pánom, ale nástrahy diabla vo svete sú pre neho 
lákavejšie a zdanlivo je to ľahšia cesta, preto Božiu cestu rýchlo opúšťa a niekto je vytrvalý celý 
život a upadne až tesne pred cieľom ako Šalamún. Príkladov na každý typ máme dosť okolo seba. 
Nedovoliť, aby sa nám niečo v našom živote stalo modlou. Často si ani neuvedomujeme, že to, čo 
máme radi a je dobré, sa nám ľahko stane modlou, napr. naše záľuby, práca, domácnosť alebo 
blízky človek. Spoznáme to tak, ak nám to bráni byť vo vzťahu s Bohom. Ak nedokážeme ísť na 
mládež, lebo je futbal a opakuje sa to pravidelne, tak potom je futbal pre mňa modlou. Ak kvôli 
práci nechodím pravidelne na Bohoslužby, tak sa mi stala práca (akákoľvek, nie len zamestnanie) 
modlou. Ak si nemám čas čítať  
Božie Slovo, lebo je vždy niečo „dobré a zaujímavé“ v televízií, tak televízia sa mi stala modlou. 
Dajme pozor na naše slabé miesta, lebo cez ne diabol najviac útočí. Skúsme každý pozrieť do 
svojho vnútra a zistiť, či nemáme nejaké modly, ktoré nás vzďaľujú od Pána, od Božieho Slova, od 
spoločenstva s veriacimi.  
Kiež by sme si moli každý deň úprimne spievať a vyznávať „Smieť žiť pre Krista, pre Neho 
mrieť, ó, to je blaho, nad ktoré niet!“ 

Katarína Šulovská  
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Šalamún mimo Božej cesty 
 
 

Dlho si múdry kráľ Šalamún užíval Božej priazne a obdivu takmer celého, v  tej dobe, 
civilizovaného sveta. Ale tak ako každý smrteľník, aj on mal svoju slabosť, ktorou boli ženy 
z rôznych krajín. S nimi sa do Izraela dostali aj ich bohovia.  
Hospodin sa s tým neuspokojil a pripravil pre svoj vyvolený ľud  plán.  
Popri jeho obdivovateľoch sa zjavili aj nepriatelia.  
Prvým z nich bol Jarobeám, ktorý z nesúhlasu voči kráľovmu konaniu pozdvihol proti nemu 
ruku. Je o ňom napísané „ Jarobeám bol silným hrdinským mužom.......“ (1.Kráľ. 11;28)  
Jeho odboj sa vyhrotil po stretnutí s prorokom Achijom, ktorý svoj nový plášť roztrhol na 12 
kusov (12 kmeňov Izraela) a 10 z nich dal Jarobeámovi, čo znamenalo, že sa Hospodin rozhodol 
odtrhnúť väčšiu časť kráľovstva od Šalamúna a za vladára ustanovil nad nimi práve Jarobeáma. 
Šalamúnovi ponechal vládu nad zvyškom Izraela len kvôli jeho otcovi Dávidovi.  
Jarobeám dostal od Hospodina zrozumiteľný prísľub: „ 37 Teba si však vezmem a budeš kraľovať 
nad všetkým, čo si zažiada tvoja duša - budeš kráľom nad Izraelom.  38 A ak poslúchneš všetko, 
čo ti prikážem, čo je správne v mojich očiach, a zachováš moje ustanovenia a moje príkazy, ako 
ich plnil môj služobník Dávid - postavím ti stály dom, ako som postavil Dávidovi, a dám ti 
Izrael.“ (11;37,38) 
Z toho nám  vyplýva, že Hospodin má pod kontrolou konanie všetkých vladárov, a zvlášť tých, 
ktorí sa k Nemu hlásia. O to je väčšia ich zodpovednosť za svoje konanie, lebo keď sa budú 
správať podľa Božej vôle, aj celý národ bude požehnaný. Ak sa však obráti na zlé chodníky 
a cesty, padne nielen on, ale aj národ. 
Otvorme si oči, pozorujme svet,  načrime do minulosti a poučme sa. Ak nám Duch Boží dá 
poznať pravdu, zistíme, že požehnanie a  pád v rôznych krajinách je podmienený práve 
poslušnosťou voči Pánu Bohu. 
Myslím si, že je prirodzené a ľudské, že Šalamún tento Jarobeámov odpor veľmi ťažko znášal 
a chcel sa svojmu nepriateľovi pomstiť. Bol totiž príliš zaslepený svojou bývalou slávou 
a mocou. 
Na rozdiel od svojho otca Dávida sa nedokázal pokoriť a oľutovať svoje hriechy. 
 Všimnite si, do ktorej krajiny ušiel Jarobeám a koľko rokov kraľoval Šalamún.  
 
 „Šalamún hľadal Járobeáma, aby ho usmrtil. Járobeám sa teda pobral a utiekol do Egypta ku 
kráľovi Šíšakovi. Zostal v Egypte až do Šalamúnovej smrti. 
41 Ostatné Šalamúnove činy - všetko, čo konal, aj jeho múdrosť - sú zapísané v Knihe letopisov 
Šalamúnových.  42 Doba Šalamúnovho kraľovania v Jeruzaleme nad celým Izraelom trvala 
štyridsať rokov.  43 Keď Šalamún usnul so svojimi otcami, pochovali ho v meste jeho otca 
Dávida. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Rechabeám.(11;40 – 43) 
 
Tak skončil slávny syn svojho slávneho otca. Na začiatku veľká sláva a veľmi smutný koniec. 
Ak Pán dá, v budúcom čísle sa dozvieme ako dopadol Jarobeám a Šalamúnov syn Rechabeám.
          
            ZN 
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Boží muž a prorok 

 
 
Udalosti napísané v 1. knihe kráľov 13 kap. (11-34 verš) nám popisujú krátku púť Božieho 
muža, ktorý sa stretol s prorokom. Je ťažké pochopiť daný text, ale o to viac sa pri jeho čítaní 
sústredíme na obsah. 

 Prorok bývajúci v Bételi sa dozvedel o tom, ako Hospodin zasiahol prostredníctvom Božieho 
muža pri oltári. Ten sa zo začiatku zachoval podľa Hospodinových rád a neodbočil z cesty, ktorá 
sa mu ponúkala. Prorok však prenasledoval daného muža a začalo sa veľké prehováranie, aby sa 
predsa vrátil z danej cesty (ktorou ho sprevádzal Hospodin),  zjedol chlieb , napil sa vody v jeho 
príbytku. Muž sa bránil, odolával. Vravel , že dostal som pokyn od Hospodina, aby som sa 
nevracal späť, nešiel do domu. Ja sa budem držať jeho Slova, jeho Rád . Prorok bol však prefíkaný 
a nahovoril mu, že  sa mu zjavil anjel Hospodinov a ten mu povedal, aby sa vrátil s ním. Bolo to  
však veľké klamstvo, ktorému nakoniec Boží muž podľahol. Tu vidíme, že človek i keď sa snaží 
žiť podľa Božích zásad, odmieta mnohé veci, niekedy  podľahne, a uverí „diablovi“, ktorý zvíťazí.  
V našom príbehu z Biblie to nabralo veľký spád , keď Boží muž sklamal Hospodina ,  a zaplatil tak 
svojím životom. Stretol leva, ten ho usmrtil, ale neroztrhal,  lebo to bola  Božia vôľa, ktorá mala 
ukázať, ako dopadne každý človek, ktorý sa previní a zíde z cesty , z ktorej často niet návratu. 
Prorok potom  ako uvidel dané svedectvo pochopil, že Hospodinove Slovo je viac než silné 
a poučné.  Pochoval Božieho muža do svojho hrobu a rozkázal svojím synom, aby ho až zomrie, 
pochovali do toho istého hrobu .Vedel, že Hospodin vždy dodrží Slovo. Splnilo sa to, čo Hospodin 
povedal: „- nevojde tvoja mŕtvola do hrobu tvojich otcov “ 
Z celého príbehu cítime Božie pôsobenie, pri ktorom by sme si mali uvedomiť,  aké ťažké je ísť 
po Hospodinových cestách a neodvrátiť sa z tej jasnej cesty, lebo potom už niet kam sa vrátiť. 
Človek by mal vo svojom živote vedieť akým smerom sa uberať, lebo len ten, kto má vytýčený 
cieľ sa do neho aj dostane. Božie kráľovstvo nie je len tak na dosah, nesmieme podľahnúť 
nástrahám, ktoré nás dennodenne obklopujú. Veľkou zbraňou proti nim je každodenná modlitba 
a čítanie Božieho Slova.... Veď aj v ňom čítame: „Či by sa Boh snáď nezastal svojich vyvolených, 
ktorí dňom i nocou volajú k Nemu, i keď mešká s ich vyslyšaním?  Hovorím vám: Skoro sa ich 
zastane. Ale keď príde Syn človeka, či nájde vieru na zemi?“   

( Evanjelium podľa Lukáša 18 ; 7-8 verš)  
em 

 
 

Poďakovanie 
 
Chcela by som srdečne a úprimne poďakovať v mojom mene i v mene môjho syna Janka  
za preukázanú ochotu pomôcť nám.  Od trinástich rokov je Janko na invalidnom vozíku, teraz má 
33 rokov. Má ochorenie, pri ktorom postupne dochádza k celkovému ochabovaniu a úbytku svalov 
na horných aj dolných končatinách a trupe. 
Zdravotný stav sa mu stále zhoršuje, postihnuté má všetky vôľové svaly. Dar vášho cirkevného 
zboru nám pomôže k zakúpeniu biolampy, ktorú veľmi potrebuje. 
Chcela by som poznamenať, že pochádzame z rodiny Šagátovej z Grnče. Samuel Šagát, bývalý 
kurátor v Krajnom, bol strýko môjmu otcovi. Teraz bývame v Piešťanoch. 
Nesmierne sme vďační za ochotu pomôcť bratovi farárovi Novomestskému, „ zlatým“ 
konfirmandom a všetkým dobrým ľuďom, ktorí prispeli na túto zbierku. 
Ešte raz srdečne ďakujeme. 
       Jarmila Kršiaková a syn Ján 
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 Bože, daj nám pokoru 
prijať to, čo sa nedá zmeniť; 

Daj nám odvahu zmeniť to, čo zmeniť treba; 
a daj nám múdrosť, 

aby sme vedeli rozoznať jedno od druhého. 
                                      Amen 

 
Exupéryho modlitba  

 
Neprosíme o zázrak, Pane,  ale o silu pre všedný život. Nauč sa umeniu malých krokov. 

Sprav nás vynaliezavými, vynachádzavými, sprav nás sebaistými v správny čas. 

 Obdar nás jemnocitom, aby sme dokázali odlíšiť prvoradé od druhoradého. 

Prosíme o silu disciplíny, viery v Teba, aby sme neprekĺzli životom len tak, a svoje dni si 

rozumne rozdelili. Aby sme neprespali záblesky svetla života a aby sme si aspoň tu a tam 

našli čas na umelecký zážitok medzi bratmi a sestrami. 

Umožni nám utvrdiť sa v tom, že snívať o minulosti či budúcnosti nám neprospieva. 

Pomôž nám zvládnuť čo najlepšie to, čo je najbližšie, pomôž nám pokladať práve 

prežívanú hodinu za najdôležitejšiu. 

Ochráň nás pred naivnou vierou, že v živote musí ísť všetko hladko.  

Daruj nám triezve poznanie, , že ťažkosti, porážky, neúspechy a sklamania sú súčasťou 

života, že vďaka nim rastieme a dozrievame. 

Pripomínaj nám, že rozum sa často stavia proti srdcu. Pošli nám v pravej chvíli niekoho, 

kto má odvahu povedať nám pravdu s láskou. Chlieb náš každodenný daj nám pre telo 

i dušu. Ty vieš, ako veľmi potrebujeme priateľstvo. Daj, aby sme dorástli na túto 

najkrajšiu, najťažšiu, najriskantnejšiu a najnežnejšiu vec života. 

Vnukni nám pravú chvíľu a pravé miesto, kde môžeme zanechať balíček dobra slovami, 

či bez slov. Chráň nás pred strachom, že by sme mohli premárniť svoj život.  

Nedaj nám to, čo si želáme, ale to, čo potrebujeme. Nauč nás umeniu malých krokov. 

 Amen        
 
 

 

 

Opísala  V.F 
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RUBRIKA PRE DETI 
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Buďme  ako ceruzka: 
 

1. Pamätaj, že je ruka, ktorá Ťa vedie dobre – Boh. 
• Máme odvahu sa nechať viesť naším Pánom? 

2. Po určitej dobe  potrebuje zastrúhať – znášať bolesť, ale potom je každá ceruzka ostrá. 
• Nerepceme, keď nás Pán vyučuje, skúša (ostruháva)? 

3. Nie je podstatné z akého dreva je – dôležité je vnútro. 
• Koľko času venujeme svojmu vonkajšku a koľko času venujeme duši? 

4. Ceruzka zanecháva stopu. Z toho vyplýva, že všetko, čo robíme, zanecháva stopu. 
• Rozmýšľame nad dôsledkami svojho konania? 

5. Ceruzku môžeme vygumovať – môžeme zmeniť a napraviť, čo sme pokazili. 
• Veríme Pánu Bohu, že nás tak miluje, až obetoval svojho Syna, a že vďaka Nemu sú 

nám odpustené naše hriechy a omyly? 
 

Prevzaté z rozhlasovej relácie (ZN) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

     Športové mládežnícke stretnutie  
 
V sobotu 24.mája 2008 sa v Holíči streli mladí energiou nabití ľudia, ktorí si vzájomne zmerali sily 
a šikovnosť vo futbale, volejbale i basketbale. Z nášho cirkevného zboru sa vybrala výprava  
dvadsiatich borcov, ktorí sa vrátili tak trochu smutní, lebo sa im nedarilo tak, ako očakávali.  
Ale volejbalisti zabojovali a obsadili pekné 2. miesto.  
Súčasťou stretnutia boli aj prednášky o závislostiach, a to z troch rôznych pohľadov:  
z teologického, lekárskeho a právneho.  
Dal by náš Pán, aby naši mladí a naše deti boli závislí len na Božej Láske.    
Zároveň touto cestou chceme poďakovať všetkým ochotným šoférom, ktorí boli ochotní obetovať 
celé sobotňajšie popoludnie pre túto, verím, že prospešnú akciu. 
 
 

 

 
ZAŽILI  SME 

 
RUBRIKA PRE MLÁDEŽ 
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Konfirmácia 
 
25.mája 2008  bol krásny nedeľný deň a pre našich desiatich absolventov dvojročnej konfirmačnej 
prípravy určite aj pamätný. Prvý raz pristúpili k svätej Večeri Pánovej a tak mali možnosť si 
uvedomiť, že pred svojimi hriechmi nikto neutečie, ale máme šancu ich zložiť pod kríž nášho 
Spasiteľa a Pána Ježiša Krista, vieru v ktorého verejne vyznali a tak sa stali zodpovední  za svoj 
postoj a za svoje činy k Bohu i k ľuďom.  
Modlime sa, aby sme my všetci mohli im slúžiť ako správni bratia a sestry v tej našej kresťanskej 
rodine. 
 
 
 
 

 
  
  
  

 
Pokrstili::      MMaarrttiinnaa  SSaaddllooňňaa    --  ssyynnaa  JJaarroossllaavvaa  aa  MMaarrttiinnyy  rroodd..  MMaalloovviiccoovveejj   
        NNiikkooll   GGaažžaakkoovvúú    --  ddccéérruu  PPeettrraa  aa  MMaarrttiinnyy  rroodd..  MMiicchhaallccoovveejj     
  
KKoonnff ii rrmmoovvaall ii ::       JJáánnaa  MMeeddvveeďďaa  
        JJaarroossllaavvuu  HHoorrnnááččkkoovvúú  
        PPaavvll íínnuu  BBll iižžňňaakkoovvúú  
        DDoommiinniikkuu  PPoolláákkoovvúú  
        PPeettrruu  PPoolláákkoovvúú  
        JJúúll iiuu  MMaarruuššiiccoovvúú  
        MMaarrcceelluu  HHaaňňáákkoovvúú  
        MMaarreekkaa  PPrriieebbrraacchhuu  
        ZZuuzzaannuu  GGáábboorroovvúú  
        LLeennkkuu  ZZmmeekkoovvúú  
NNaa  ppoosslleeddnneejj   cceessttee  vvyypprreevvaaddii ll ii ::   
        MMii llaannaa  HHuuččkkuu  zz  HHrraacchhoovviiššťťaa,,  8844  rr..  
        ŠŠtteeffaannaa  KKooddaajjaa  zz  KKrraajjnnééhhoo,,  8877  rr..    

        
  
  
 
 
 
 
 
 

• V dňoch 27. – 29. júna 2008 sa v Bratislave uskutoční ekumenické stretnutie kresťanov zo 
šiestich krajín – z Česka, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska a zo Slovenska 

• Roboty v našom zbore je ako „na kostole“, preto sú vrelo vítané ochotné a šikovné ruky. 
Čas brigád je vyhlasovaný v oznamoch na službách Božích. 

 
 
 

 
V NAŠOM ZBORE SME 

 
INFORMÁCIE 



 11 

 
 
 
 

JÚN – JÚL  2008 
 
 
♦♦  NNEEDDEEĽĽNNÉÉ  SSLLUUŽŽBBYY  BBOOŽŽIIEE  ZZAAČČÍÍNNAAJJÚÚ  OO  88::4455  HHOODDIINNEE  
♦♦  DDEETTSSKKÁÁ  BBEESSIIEEDDKKAA  BBÝÝVVAA  VV   NNEEDDEEĽĽUU  OO  88::4455  HHOODDIINNEE  
♦♦  MMLLÁÁDDEEŽŽ  AA   DDOORRAASSTT  BBÝÝVVAA  KKAAŽŽDDÚÚ  SSOOBBOOTTUU  OO  1188::0000  HHOODDIINNEE  
♦♦  NNEEŠŠPPOORRNNÉÉ  SSLLUUŽŽBBYY  BBOOŽŽIIEE  ::  11..NNEEDDEEĽĽUU  VV   MMEESSIIAACCII  ––  KKOORRYYTTNNIIAANNSSKKEE  KKOOPPAANNIICCEE  ––  1144::3300  

  22..NNEEDDEEĽĽUU  VV   MMEESSIIAACCII  ––  ŽŽAADDOOVVIICCAA  ––  1144::3300  
          33..NNEEDDEEĽĽUU  VV   MMEESSIIAACCII  ––  MMAATTEEJJOOVVEECC  ––  1144::3300  
            PPOOSSLLEEDDNNÁÁ  NNEEDDEEĽĽAA  VV   MMEESSIIAACCII  ––  HHRRAACCHHOOVVIIŠŠTTEE  ––  1144::3300  
♦♦  KKAAŽŽDDÝÝ  PPIIAATTOOKK  OO  1188::0000  HHOODD..  ––  NNÁÁCCVVIIKK  SSPPEEVVOOKKOOLLUU  
♦♦  KKAAŽŽDDÝÝ  PPIIAATTOOKK  OO  1199::0000  HHOODD..––  BBIIBBLLIICCKKÁÁ  HHOODDIINNAA   
  
  
  
  
  
  

DDAAJJ  DDOO  PPOORRII AADDKKUU  SSVVOOJJ  DDOOMM ......  
 
(Izaiáš) 
 
Nuž áno, sprav vo svojom dome, 
čo treba spraviť. 
A keď ťa niet, už príď. 
Dosť bolo hry, tej podvedomej. 
Pripozdieva sa, musíš byť. 
 
Nad tvojou hlavou zatvára sa nebo. 
A môže sa stať, že si vlastne nebol, 
že si len hral, i seba že si hral. 
(Nech žije kráľ aj nahý, veď je kráľ!) 
 
Až sa tak stane, utešíš sa len málo, 
že niet na zemi oblečených kráľov. 

Milan Rúfus  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

BOHOSLUŽOBNÉ A INÉ PODUJATIA  
V ZBORE 
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Boh má svoj plán 
 

Boh má svoj plán, vzácny plán svoj. 
Plán, kde máš stáť, plán pre život tvoj. 
Nikto ťa nenahradí, údel tvoj nenaplní. 

Keď sa mu do rúk dáš, 
zjaví ti, čo robiť máš. 

 
Predivný Boh, On najviac ťa zná, 

počet tvojich dní o svojich rukách má. 
Je ochrancom tvojím, On spasenie ti chce dať. 

Uč sa kráčať s Ním, Jeho vôľu znať. 
 
 
 

 

Ďakujeme za požehnanie 
 

Otče náš nebeský, z Tvojej milosti sa radujeme, 
s láskou a vďakou Ťa oslavujeme. 

Slnko Tvojej lásky vzišlo nad nami 
a nás potešuje, že si stále s nami. 

 
Kríž i radosť prijímame z Tvojej žehnajúcej ruky, 

Oslavovať a zvelebovať Ťa budeme naveky. 
Za Tvoju veľkú milosť a požehnanie Ti ďakujeme, 

od východu slnka až po západ Tvoje meno chválime. 
 
 
 

Oľga Čechová 
 
 
 
 
 
 
 
Nádej, časopis pre vnútornú potrebu cirkevného zboru ECAV na Slovensku so sídlom v Krajnom. 
Pripravuje redakčná rada, ktorej môžete zasielať písomné príspevky do časopisu.  
Cena výtlačku Sk 10,-. Ďakujeme za vašu priazeň. www.krajne.sk 

 
ROMANETTO 


