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V čase, keď najrýchlejšou me-
tódou komunikácie na veľké 
vzdialenosti bol telegraf, jeden 
mladý muž si hľadal prácu ako 
operátor v telegrafnej ústred-
ni. V novinách našiel inzerát, 
na ktorý zareagoval. Firma ho 
potom predvolala na výberový 
konkurz.

Vyhľadal si uvedenú adresu. 
Vstúpil do veľkej a rušnej haly, 
plnej hluku a klapotu. Kdesi 
v pozadí bolo počuť 
aj telegraf, ale dosť 
nejasne. Znamenie 
na recepčnom pulte 
vyzývalo uchádza-
čov vyplniť formulár 
a počkať, kým budú 
predvolaní vstúpiť 
do kancelárie.

Mladý muž vypl-
nil formulár a sadol 
si k siedmim ďalším 
uchádzačom, kto-
rí čakali v čakárni. 

Po niekoľkých minútach vstal, 
prešiel cez miestnosť k dverám 
kancelárie a vošiel dnu. Priro-
dzene, ostatní čakajúci hneď 
ožili a divili sa, čo sa deje. Jeden 
druhému sa sťažovali, že predsa 
nepočuli nijakú výzvu. Uisťova-
li sa v tom, že mladý muž, kto-
rý vošiel dnu, sa dopustil chyby 
a bude vyradený.

No o niekoľko minút za-
mestnanec odprevadil mla-
dého muža z kancelárie a os-
tatným uchádzačom povedal: 

„Páni, ďakujem vám, že ste 
prišli, ale pracovné miesto je 
už obsadené.“

Ostatní uchádzači začali 
hromžiť a nadávať. Jeden z nich 
sa ozval: „Počkajte, niečomu ne-
rozumiem. On prišiel posledný 
a hneď vošiel dnu. My ostatní 
sme vôbec takúto príležitosť ne-
dostali. A predsa ste ho prijali. 
To nie je fér!“

Zamestnanec povedal: „Ľutu-
jem, ale po celý čas, čo ste tu se-
deli, telegraf vysielal morzeov-

kou nasledujúcu správu: 
Ak počujete túto správu, 
vstúpte hneď dnu. Ste za-
mestnaný.“ Nikto z vás 
to nepočul a nereagoval 
na to. Len tento mladý 
muž. Preto je prijatý.“

Žijeme vo veľmi hluč-
nom a uponáhľanom sve-
te. Boh sa nám prihovára 
tichým hlasom. Počuje-
me ho? Rozumieme čo 
nám chce povedať? 

(www.dobreranko.)

časopis:  Miro Priehradný – mpriehradny@gmail.com
grafická úprava a sadzba: Miro Priehradný

K o n t a k t y :zbor: Milan Uhrin (kazateľ zboru Martin), 0905 767 200,  
 muhrin@casd.sk,  

Morzeovka

Mozaika
Pred rokmi som čítal príbeh 

o malom chlapcovi, ktorý spolu 
s ockom navštívil nádhernú an-
glickú katedrálu. Veľmi ho zauja-
li farebné mozaikové okná. Keď 

sa spýtal, kto sú ľudia na obra-
zoch, dozvedel sa, že to sú svätí. 
Keď po nejakom čase rozprával 
o tejto návšteve katedrály, bol 
nadšený tým, že videl svätých. 
Vysvetlil to tak, že „svätí sú ľu-
dia, cez ktorých žiari svetlo“.

Ako to vyjadril malý chlapec, 
svätí sú tí, cez ktorých žiari 
svetlo. Aj ty môžeš byť jedným 
z nich. Aj cez teba môže žiariť 
svetlo Božej lásky. Dovolíš Bohu, 
aby cez teba svietil?

(www.dobreranko.sk)

zdroj: internet
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Sobotná škola
trieda 1 (okno) trieda 2 (stred) trieda (balkón) deti A deti B Mládež

4. 5. Matis P. Grešová M. Majdiš Ľ. Vilčeková Z.
11. 5. Filčáková E.
18. 5. Vilček R. Priehradný M. Resutík Ľ. Fúčela L. Vilčeková Z.
25. 5. Grešová M. Cecková J. Resutík Ľ. Majdiš Ľ. Vilčeková Z.

Služby Uvádzanie Ďalšie
sáldiakonia príbeh pre deti sobotná škola otváranie zboru pobožnosť technika doprovod

4. 5. Dudášik S. Chyla P. Vilček R. Uhrin M. Majdiš D.st. Fúčela T. Pravdová H.
11. 5. Majdiš D.st. Filčáková E. Pravdová H. Blizniak Ľ. Kade M. Fúčelová S.
18. 5. Fúčela T. Grešová M. Priehradný M. Fúčela D. Matis P. Vilček R. Filčáková E.
25. 5. Komora T. Uhrin M. Vollman P Uhrin M. Fúčela L. Majdiš D. ml. Uhrinová L.

Kázanie Iné
Martin

4. 5. Uhrin M. PSE Banská Bystrica, Deň evanjelizácie prostredníctvom internetu
11. 5. Scharffenberg Múzička Lučenec, Modlitba za Adru SR, Zbierka pre Adru SR
18. 5. Márföldi D. Deň zdravia
25. 5. Uhrin M. Deň modlitby za ohrozené deti

Program na mesiac  MÁJ 2019

OZNAM ZBOROVÉHO VÝBORU:  

K PROGRAMU:
Milí bratia a sestry, pokial sa v danú sobotu nemôžete ujať svojich služobností, zabezpečte si, prosím, za seba náhradu a/alebo informujte v dostatočnom predstihu vedúceho príslušného oddelenia.

DESIATKY: 
Je možné odovzdávať priamo na zborový účet. Potrebné údaje: číslo 

účtu: SK79 0900 0000 0000 6132 0817 Slovenská sporitelňa, variabilný 

symbol: 10. Informácia pre prijímateľa: meno. Ak máte nejaké otázky, 

obráťte sa na pokladníka zboru.

•	 Nasleduj.stretnutie ZV bude 6. 5. 2019 o 18.00 h.
NARODENINY ČLENOV ZBORU:
13. 5. Fúčelová Miriam
13. 5. Uhrinová Lenka
14. 5.  Matis Peter
21. 5. Danihelová Lea
22. 5. Reguly Jozef
23. 5. Ševčík Michal
26. 5. Hučko Milan
30. 5. Šťastná Jana
31. 5. Resutík Ľubomír

zo zasadania 24. 4. 2018ADRA MARTIN - informuje 
1.  Ponúkame pomoc pri vybavení preukazu ZŤP a ZŤP-S pre dlhodobo chorých
2.  Prebieha zbierka vyhlásená na utečeneckú krízu (na zvládnutie projektov 

týkajúcich sa pomoci)
3.  Prebieha zbierka „Bang Baby“, ktorou náš zbor sponzoruje 3 deti v Ban-

gladéši (možnosť dobrovoľného príspevku pri každotýždňových zbierkach 
samostatne s písomnou informáciou určenia)

Vaše ďalšie postrehy nápady a informácie adresujte vedúcim Adry. Tešíme sa na 
spoluprácu.
Fúčelová Miriam – 0908 503 101, Fúčela Tobiáš – 0905 723 011

NARODENINY DETI A MLÁDEŽE ZBORU:
29. 5.  Vollmannová Lea
31. 5. Majdišová Rebeka


