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Zvisle: A: PRVÁ ČASŤ TAJNIČKY – Prvá penzijná. B: Rekreačné stredisko – rieka 
v Peru (Ene) – nesmelo, bojazlivo, ustrašene. C: sen, po maďarsky (álom) – PIATA 
ČASŤ TAJNIČKY – Ábel a Samuel. D: Mechanicky opisoval v stredoveku texty (á=a) 
– vykonávateľ Božej vôle ustanovený v súvislosti s Pánom Ježišom. E: Cudzia značka 
čistiaceho prášku (Colon) – TRETIA ČASŤ TAJNIČKY. F: ŠIESTA ŠTVRTÁ ČASŤ 
TAJNIČKY – „Hľa, môj ... je najchatrnejší“  (Sudcov 6, 15).  G: Národnosť v provincii 
Jün-nan v Číne, asi 6 mil. (Iovia) – kúpeľné mesto v Dolnom Rakúsku (Baden).   H: 
DRUHÁ ČASŤ TAJNIČKY – „(Ježiš) riekol: Chcem, buď ... !“ (Matúš 8, 3). I: 
SIEDMA (POSLEDNÁ) ČASŤ TAJNIČKY.
               Peter Borgula – člen cirkevného zboru
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V tomto svete nikdy nebudeme trpieť
nedostatkom ľudí a príležitostí,
ktorí čakajú práve na nás.
Kto hľadá, nájde
aj človek človeka,
ktorému  vyplní clivú prázdnotu
a daruje pocit naplnenej viery i nádejí
To je VIERA, ktorá si to pomenovanie 

zaslúži,
lebo  dokáže motivovať, povzbudzovať,
dvíhať a plniť nadšením.

Začína sa v dobrej vôli vstať a ísť,
teda  nestáť a nesnívať,
ale vyhľadávať predpoklady preto,
aby sa budúcnosť utkala lepšie.

To, že deti sú našou budúcnosťou
je vyjadrené frázou, ktorá už vyšla z módy.
Už sa to žiada formulovať inak.
Ani formulácie, ani formy
  pre novú budúcnosť nestačia.
Domáha sa väčšieho obsahu, väčšej kvality.
Žiada si nový dych od Boha, Ducha života.
Budúcnosť si nárokuje obrat.
Nie finančnícky, 
ale obrat v srdci, 
v samej podstate mojej i tvojej bytosti.

To, ako bude vyzerať, nie je vec  imidžu,
bude obrazom mojej a tvojej schopnosti
byť ČLOVEKOM.

Anna Polcková – zborová farárka

BIBLICKÁ 
KRÍŽOVKA

V druhom liste Timoteovi Pavel  
vyzýva Timotea (2 Tim 3, 1 – 9), aby 
zaujal správne postoje k hlásateľom 
falošných učení a vytrvalo proti nim 
bojoval. Ako Pavel, i Timoteus musel 
vedieť, že uverili Kristovi, v mene 
ktorého sa oddá podstúpiť aj mnohé 
príkoria (2. Timoteovi 3, 10 – 15). Prvý 
verš z tejto kapitoly tvorí tajničku. 

Vodorovne: 1: Súženie (pozri 
Židom 12, 15: „Aby nevyrástol ako 
nejaký horký koreň a nepôsobil ...“). 2: 
„Keď ... uvidela anjela Hospodinovho 
stáť v ceste“ (4. Mojžišova  22, 23) – 
koncovka ženských priezvisk. 3: Prvá 
časť zložených slov s významom Boh, 
Boží (...lógia) – skratka tiesňového 
signálu Save Our Souls (zachráňte naše 
duše) – „veža“ bez konca (!). 4: Dve 
slová: osobné zámeno + vlastnil – tebe 
– dom kultúry. 5: Väčšia nádoba na 
vodu – rovnaké samohlásky (ad acta) – 
foneticky „z“. 6: Kmeňa stromu (v 2. 
páde) – podpis neznámeho a skratka 
bunky (NNE) – dvakrát číslo v skratke 
(čč). 7: Rozšírenie formulára zmenky 
na umožnenie ďalších prevodov 
zmenky rubopisom z francúzštiny 
(alonž) – indiánsky bojový pokrik – 
spolkový štát Iowa (USA) v skratke 
(Io). 8: Údiv (cit.) – redukovaná 
samohláska v starej slovančine – Dom 
slovenských spisovateľov. 9: Strká 
(napr. do všetkého „nos“) – radostné 
zvolanie: (... krása! Vajanský) EVOE – 
osobné zámeno. 10: ŠTVRTÁ ČASŤ 
TAJNIČKY. 
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