
Zamyslenia po nedeli 31. decembra 2017 − Závierka občianskeho roka  

 
 

Nedeľa 31. decembra 2017 − Závierka občianskeho roka − 95. výročie narodenia Dariny 

Bancíkovej 

Piesne: ES č. 65, 512 

Text: Ž 23, 1 

„Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Na kokavskom cmiteri je na tmavom náhrobnom kameni napísané: Vernému pastierovi 

povďačná cirkev. Tento náhrobný kameň patrí Darine Bancíkovej, prvej farárke ordinovanej 

v našej cirkvi, ktorá sa narodila v Kokave nad Rimavicou pred 95 rokmi a je tu aj pochovaná. 

Kto je teda verný pastier? Verný pastier sa stará o svoje ovce: privádza ich na zelené pastvy 

(Ž 23, 2) a stráži ich (J 10, 1nn). Preto má v ruke palicu, ktorou nielen odháňa divokú zver, 

ale palicou pastier usmerňuje aj stádo (Ez 34, 1nn). Verný pastier je lekárom pre svoje ovce. 

Dokonca, verný pastier je taký spätý so svojím stádom, že ovce poznajú jeho hlas. A verný 

pastier, keďže je v stálom kontakte so svojimi ovečkami, pozná každú jednu zvlášť (J 10, 4 

– 5. 14). Toto je stručná charakteristika verného pastiera. Veriaci kresťan vie, že takýmto 

verným Pastierom je náš Stvoriteľ, Vykupiteľ a Posvätiteľ. Preto v 23. žalme, ktorý je 

nádherným poetickým opisom vzťahu Boha a človeka, žalmista o Bohu vyznáva: 

„Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku.“ Iste, na konzum zameraní ľudia si to 

vykladajú ako materiálny blahobyt. Ale ten, kto sa necháva vo svojom živote viesť Pastierom 

vie, že slová „nebudem mať nedostatku“ majú hlbší význam. Verný pastier, keď ošetruje 

krívajúcu ovečku, robí to z pohľadu neznalého pozorovateľa drsne. Tak aj v živote 

človeka, ktorý nekráča pod vedením verného Pastiera, sa mnohé udalosti života javia ako 

drsné. No ten, kto dôveruje Pastierovi vie, že aj tie nepríjemné, drsné veci nám slúžia k 

dobrému. Učia nás totiž, na čom v živote skutočne záleží. O tomto hovorí slovo Božie, že 

ten, kto kráča v živote dľa verného Pastiera, nemá vnútorný nedostatok, vnútornú 

prázdnotu a to napriek nepriazňam životných okolností. Toto je vzácny dar, ktorý by sme 

potrebovali do dnešnej doby nepokoja. Je to dar pokoja, ktorý prevyšuje každý rozum a 

ktorý dáva iba verný Pastier. Poučení, vráťme sa na začiatok. V kokavskom cmiteri ako 

prejav vďaky svojmu duchovnému pastierovi Darine Bancíkovej je napísané: Vernému 

pastierovi povďačná cirkev. Opýtajme sa každý sám v sebe, či na konci kalendárneho roku 



sme aj my povďační nášmu Stvoriteľovi, Vykupiteľovi, Posvätiteľovi, nášmu vernému 

Pastierovi. Amen. 

 

Modlitba: 

Na konci kalendárneho roka ďakujeme Tebe, náš Stvoriteľ, že si nás doposiaľ viedol po 

životodarných pastvách. Ďakujeme Ti, náš Vykupiteľ, že keď sme počas roka aj krívali a 

schádzali zo správnej cesty, Ty si nás ošetril a priviedol naspäť. Prosíme Ťa, náš Posvätiteľ, 

aby si nás i naďalej viedol po dobrých pastvách a raz, keď sa v našom živote zvečerí, 

priveď nás, prosíme, domov do Tvojho košiara. Amen. 

Mgr. Vladimír Ticháň, námestný farár v CZ ECAV Kokava nad Rimavicou 


