
Zamyslenia na týždeň po 19. nedeli po Svätej Trojici 
 

Štvrtok 11. októbra 2018 

Piesne: ES č. 554, 636 

Text: Sk 6, 1 – 7  

„1V tie dni, keď pribúdalo učeníkov, začali Helenisti reptať proti Hebrejcom, že zanedbávajú 

ich vdovy pri každodennom obsluhovaní. 2Dvanásti zvolali teda všetkých učeníkov a 

povedali: Neprichodí nám opustiť slovo Božie a obsluhovať pri stoloch. 3Preto vyhliadnite si, 

bratia, spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, ktorých 

ustanovíme na túto službu; 4my však budeme usilovní na modlitbách a v službe slova. 5Táto 

reč sa páčila všetkým, a vyvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, 

Prochora, Nikánora, Timona, Parména a Mikuláša, prozelytu z Antiochie. 6Postavili ich pred 

apoštolov, pomodlili sa a ruky kládli na nich. 7A slovo Božie rástlo a počet učeníkov v 

Jeruzaleme sa veľmi rozmnožoval. A aj z kňazov veľmi mnohí uverili.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Ľudská pamäť je krátka. Vidíme to sami na sebe, keď zabúdame na priam neuveriteľné 

množstvo vecí. Mnohé sú maličkosti. Zabudneme, kde sme položili kľúče, kde sme nechali 

zaparkované auto. Pozabudneme sa a necháme v byte rozsvietené svetlo či zapnutý kávovar. 

Občas zabudneme aj na dôležitejšie veci, na narodeniny rodičov, výročie sobáša, alebo 

zabudneme správny čas, a tak zmeškáme vystúpenie dieťaťa na školskej besiedke. To sa 

občas stáva. Nie je to dobré, ale stane sa to aj tým najdôslednejším z nás. No niekedy sa stane, 

že na veci zabudneme nie preto, lebo nás zradí naša pamäť, ale preto, lebo ich z pamäte 

jednoducho dobrovoľne vypustíme. A tak sa stane, že zabudneme na tých, ktorí sa bez 

pomoci nezaobídu. Nestáva sa tak preto, žeby sme chceli byť zlí alebo krutí. My si však 

určujeme priority a mnoho je v našom živote vecí, ktoré kladieme pred pomoc blížnemu. Je 

pre nás dôležité starať sa o rodinu. Je dôležité pracovať a zarábať. Je dôležité mať čas aj na 

seba samého. A verím, že je pre nás aj dôležité mať čas pre slovo Božie. A naozaj tieto 

a aj ďalšie veci pre život dôležité sú. Lenže aj pomoc, nezištná pomoc blížnemu by mala mať 

v našom živote miesto. Pán Ježiš nám všetkým pomohol, ba čo viac, On nás dokonale 

zachránil. Neváhal, a všetko pre nás obetoval. Dal nám tak príklad, ktorý môžeme nasledovať. 

Môžeme si zvoliť určitý čas, ktorý v našom živote vyhradíme na pomoc blížnemu. Ak 

nevieme, ako, komu môžeme pomáhať v cirkevných zboroch, môžeme sa zapájať do zbierok 

a brigád. Je toho veľa, čo môžeme spraviť. Náš nebeský Otec nás miluje neskonalou láskou, 



dáva nám ju plným priehrštím. Preto by sme aj my mali z tejto lásky rozdávať. Práve aj na 

skutkoch, ktoré konáme, môže naše okolie vidieť, akí sme. Ak nechceme byť kresťanmi len 

v nedeľu, ale chceme, aby celý náš život ukazoval na Krista, vtedy potrebujeme aj konať 

skutky viery. K nim nás život vo viere vedie. Snažme sa, aby sme na túto časť nášho života 

nezabúdali. Amen. 

 

Modlitba:  

Milostivý Otče náš nebeský, Ty si nám zo svojej veľkej lásky dal všetko, čo máme. Bez Teba 

by sme ani neboli. Oslavujeme a zvelebujeme Tvoje presväté meno za všetku nezaslúženú 

milosť, ktorou nás zahŕňaš. Mnohí sú medzi nami, blízko aj ďaleko, ktorí potrebujú našu 

pomoc. Preto prosíme, nedaj nám zabudnúť na núdznych. Nauč nás mnoho milovať a nezištne 

rozdávať. Daj, nech Tvoja láska svieti aj skrze nás. Amen. 

Mgr. Svetlana Dočkalová, námestná farárka v CZ ECAV Svätý Kríž-Lazisko  


