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 LAZÁR BOL MEDZI TÝMI, KTORÍ S NÍM STOLOVALI.  

JÁN 12,2 

 

       Môžeme mu závidieť. Bolo dobré byť Martou a slúžiť, ale ešte lepšie byť Lazárom 

a tvoriť spoločenstvo. Všetko má svoj čas a všetko prichádza vo svojom období, ale 

žiadny zo stromov v záhrade neprináša také ovocie ako strom spoločenstva. Sedieť s 

Ježišom, počuť Jeho slová, všímať si Jeho činy a prijímať Jeho úsmev bolo takou 

výsadou, že to muselo urobiť Lazára takým šťastným, ako sú anjeli. Keby našou 

najväčšou radosťou bolo hostiť sa s naším Milovaným v Jeho banketovej sále, ani by 

sme nepomysleli na všetky kráľovstvá sveta, keby sme ich mohli mať. 

       Jeho máme napodobňovať. Bolo by zvláštne, keby Lazár nebol pri stole s Ježišom, 

keďže predtým bol mŕtvy a Ježiš ho vzkriesil. Ak by vzkriesený nebol prítomný, keď je 

Pán, ktorý mu dal život, v jeho dome, bolo by to, samozrejme, nevďačné. Aj my sme raz 

boli mŕtvi a ako Lazár sme páchli v hrobe hriechu; Ježiš nás vzkriesil a skrze Jeho život 

žijeme aj my – môžeme sa uspokojiť so životom ďaleko od Neho? Zabúdame na Neho 

pri Jeho stole, kde sa ponižuje a hostí sa so Svojimi bratmi? Ó, to je kruté! Núti nás to 

kajať sa a robiť tak, ako od nás žiada On, lebo Jeho prianie má byť pre nás rozkazom. Žiť 

bez neustáleho spojenia s tým, o ktorom Židia povedali: „Hľa, ako ho miloval“, by bolo 

pre Lazára nevďačné; je to ospravedlniteľné pre nás, ktorých Ježiš miluje nekonečnou 

láskou? Predstava, že by mal byť chladný k Tomu, ktorý plakal nad jeho telom bez 

života, sa Lazárovi hnusila. Čo to znamená pre nás, nad ktorými Spasiteľ nielen plakal, 

ale krvácal?  

       Poďte, bratia, ktorí toto čítate, vráťme sa k nášmu nebeskému Ženíchovi a 

prosme o Jeho Ducha, aby sme mohli byť vo väčšej intimite s Ním, sedieť s Ním pri 

stole.  
      Charles Spurgeon, EVS 

 



 

 
  
 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.10.2015 sa konala tlačová konferencia, kde boli média informované o činnosti SED 

Veľký Slavkov a o projekte Dom na polceste - rovnosť pre všetkých v ňom. Zároveň 

riaditeľ zariadenia pozval zúčastnených, širokú i odbornú verejnosť na Deň otvorených 

dverí. 

Počas nasledujúceho obdobia prebehnú školenia cieľových skupín – klienti i pracovný 

tím Domu na polceste, informačné stretnutia so zástupcami sociálnych podnikov 

a jedným zo záverečných výstupov bude konferencia za účelom výmeny skúseností 

v oblasti starostlivosti a uplatnenia sa dospelých odchovancov detských domovov po 

ukončení ústavnej starostlivosti. 



 
  

Farma 

Tento projekt vznikol v roku 2013. S podporou Švédskej Evanjelickej Misie, Nadačného 

fondu Telekom a Nadácie Provida sme zakúpili osem kráv. Farma je výborným 

priestorom na praktický nácvik a osvojovanie si pracovných návykov a zručností. 

Našim chlapcom sa tu s plným nasadením venuje vedúci farmy Igor Šimko, ktorý 

s láskou a trpezlivosťou vysvetľuje a učí svojich  zverencov všetkým prácam, ktoré si 

chov hovädzieho dobytka vyžaduje. Ide nie len o starostlivosť o zvieratá a stajňu, ale aj 

o pestovanie obilnín a chystanie sena na zimmné obdobie. 

Pre niektorých z klientov sa táto činnosť stala ich srdcovou záležitosťou a prácu 

vykonávajú s plným nasadením. Pre ďalších je to výborný priestor na ich prvý kontakt 

s prácou a povinnosťami, ktoré sú dôležité pre ich ďalšie, hlavne pracovné 

napredovanie. 

O to viac nás mrzí, že aj napriek všetkým snahám nevieme tento projekt finnačne udržať 

a preto v tomto období ukončujeme živočíšnu výrobu. Čo sa týka obrábania pôdy 

a pestovaní potravín ostávame a plodiny využijeme pre vlastnú spotrebu. 

 



 
  

 

Stavebná činnosť 

Rok 2015 sa rozbiehal trochu tažšie. Tak asi ako vo všetkých stavebných firmách je v 

prvých mesiacoch roka náročnejšie získať zákazku. To, že je Pán Boh milostivý, sa 

prejavilo aj v takejto praktickej a pre nás veľakrát zložitej situácii a sme Mu veľmi vďační, 

za všetky práce, ktoré nám požehnal. 

Naši šikovní stavbári tak mohli s Božou pomocou realizovať i tieto stavebné práce: 

- Rekonštrukčné a demontážne práce hál vo Svite 

- Zatepľovanie a odvodnenie rodinného domu v Kežmarku 

- Renovácie tried gymnázia v Poprade 

- Rekonštrukcia bytu v Poprade 

- Zámková dlažba a fasáda garáže v Poprade 

- Renovácia bytu vo Veľkom Slavkove 

- Oplotenie záhrady v Kežmarku 

- Rekonštrukcia ambulancie v Poprade 

- Výkopové práve v Levoči 

- Renovácia haly v Poprade 

Ďakujeme aj všetkým investorom za spolurácu a prejavenú dôveru. 
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IČO: 379 451 22  DIČ: 2022161196 
IBAN: SK79 7500 0000 0040 0199 3196 
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www.domnapolceste.sk 
info@domnapolceste.sk 

Buď mocný a udatný, neboj sa, ani sa ich neľakaj, lebo Hospodin, tvoj Boh, 

kráča s tebou; nenechá a neopustí ťa! Deuteronomium 31:6 


