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A TEN ŽIVOT SA ZJAVIL;
MY SME HO VIDELI, SVEDČÍME O ŇOM
A ZVESTUJEME VÁM VEČNÝ ŽIVOT,
KTORÝ BOL U OTCA A ZJAVIL SA NÁM. 1. Jn 1:2
Drazí přátelé, novým rokem
2020 začne další série
nedělních kázání, tentokrát
z 1. listu Janova, který by se
dal shrnout názvem:
List milovaným. Ponoříme se
tedy do toho, co to znamená
být Bohem milovaným a jaké
to má praktické důsledky
v životě člověka. Navážeme
tak na biblický verš pro sbor na rok 2020 a tím se budeme dále učit, jak
milovat Boha, projevovat lásku k lidem a být užitečnými pro své okolí.
Roman Neumann
1.1.

9:30

Modlitebné stretnutie - Štefan Suchánsky

5.1.

9:30

12.1.

9:30

19.1.

9:30

VERŠ PRE ZBOR NA ROK 2020
Káže: Roman Neumann * 1J 1:1-4
Káže: Ján Verčimák * 1J 1:5 - 2:2
BUDE VYSLUHOVANÁ VEČERA PÁNOVA
Káže: Roman Neumann * 1J 2:3-14

26.1.

9:30

Káže: Ján Prišťák ml. * 1J 2:15-27

11.1.

sobota

14:00

Filip Sucháč & Eva Kohútová

Vždy je to upresnené v aktuálnom nedeľníku a na webe cblv.sk na
stránke kalendár (menu / čo robíme / kalendár)
Florbal
12.1. Gymnáziu sv.Vincenta
Studnička
17.1. Jedáleň
Mladší dorastenecký klub 10.1. Mládežnícka miestnosť
SPOT
11.1. MC Kontakt
Mládež
11.1. MC Kontakt
SAME klub
12.1. Mládežnícka miestnosť
Stretnutia skupiniek začínajú 22.1. a budú pokračovať každú
druhú stredu.
28.1. utorok

15:00
16:00
17:45
18:00
19:00
15:00
19:00

18:00

1.1. Elena Tomasoszká
Jana Márföldiová
5.1. Anna Markušová
Ľubica Prištiaková
12.1. Milena Zomborská
Marta Tomašovská

19.1. Mária Gulásová
Iveta Baltazárová
26.1. Martina Ildžová
Mária Zomborská

Vlasta Luptáková, Bratislava, (88); Miroslav Machajdík, Levice, (68);
Irena Černíková, Nový Tekov, (80); Eva Kerekrétyová, Levice, (62);
Štefan Brtka, Levice, (86); Ján Henžel, Levice, (66); Ján Bálint, Levice,
(83); Helena Henželová, Fénix, Levice, (86); Emília Nagyová, Dolná
Seč, (64); Darina Sakošová, Nový Tekov, (64); Zuzana Henželová,
Levice, (62); Juliana Magyarová, Levice, (79); Marcel Nolč, Levice,
(72); Štefan Potocký, Levice, (61); Štefan Machajdík, Levice, (66); Pavel
Cseh, Levice, (87); Štefan Marföldi, Levice, (68); Mária Machajdíková,
Levice, (64); Anna Kajanová, Levice, (68); Jozef Kušnierik, Levice,
(76);
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dcéra Rebeka, Štefanovi a Lenke Bíróovcom zo Starého Hrádku
* Spoločné stretnutie sme začali zamyslením nad textom Rimanom
10:12-17 a spoločnými modlitbami.
* Mali sme stretnutie a rozhovor s domovníčkou Oľgou Moravskou.
Vyjadrili sme veľkú vďaku za službu počas uplynulého roka. Sestra
vyjadrila ochotu pokračovať v službe aj v najbližšom roku. Ak jej
zdravie a iné skutočnosti umožnia, v službe by mohla pokračovať aj
dlhšie. Z rozhovoru vystali viaceré praktické otázky, čo sa zborového
domu týka a tak sme hovorili o praktických riešeniach a návrhoch.
* Prebieha hľadanie nového správcu zboru, prosíme, modlite sa.
* Členské zhromaždenie potvrdilo zámer založenia základnej školy
Narnia v Leviciach ako misijný projekt Zboru CB v Leviciach.
* Prebehlo orientačné hlasovanie o smerovaní zboru a 72 % členov zboru
hlasovalo za staršovstvom predložené Otvorené smerovanie zboru, ktoré
spočíva na: Konzervatívne hodnoty, Väčší dôraz na misiu, Otvorenosť,
spočívajúca, že VP a služba aj znovuzrodení nečlenovia, Bohoslužby
zamerané na všetkých návštevníkov. Proti bolo 4 % prítomných členov.
* Venovali sme sa pastoračným otázkam a ako tím sme vyjadrili potrebu
väčšieho nasadenia v pastoračnej službe.
* Súhlasíme s možnosťou zorganizovať konferenciu pracovníkov
s deťmi v priestoroch zboru v najbližšom roku.
* R. Neumann mal stretnutie s levickými kazateľmi, pastormi, farármi
a naplánovali aliančný modlitebný týždeň na rok 2020 v Leviciach.
Modlitebný týždeň bude od 6.1. do 10.1.2020. V okolitých obciach sa
harmonogram a služby ešte pripravujú.
* Ako zbor potrebujeme dotiahnuť súhlas členov zboru so spracovaním
osobných údajov. Momentálne sa na tom pracuje budeme informovať
o postupnosti.
* Venovali sme sa a odsúhlasili sme uskutočnenie kurzu Kairos
v priestoroch CBLV v termínoch 6.-8.2.2019 a 13.-15.2.2019.
* Zbor CBLV obdržal ďakovný list z Wycliffe UK s poďakovaním za
podporu Romana a Rebekah Mészárošovcov.

* Hovorili sme o možnostiach správcovstva webovej stránky cblv.
* Vrátili sme sa k otázke k pôvodne plánovanej vizitácii v našom zbore.
Z vážnych dôvodov (zo strany vizitátorov) bola plánovaná vizitácia
v októbri 2019 zrušená. Prebieha diskusia s vizitátormi o náhradnom
termíne.
–
Termín: 11.-13.2.2020 Téma: Víra v rozdělené společnosti
Rečník: Miroslav Volf, Info: www.evangelikalniforum.cz
21.–28. jún
Celosl. pobyt seniorov – Hotel Plejsy, Krompachy
5.–11. júl
Celoslovenský tábor MDK – Kráľová Lehota
15. –22. august Letokruhy – Škutovky, okr. Ružomberok
Aktuálne termíny akcií sú v kalendári na webe cblv.sk.

Internetová stránka zboru: www.cblv.sk
Kancelária zboru
Kazateľ: Roman Neumann

S.Chalupku 7

2. kazateľ, pre MDK a mládež: Ján Verčimák
Pastoračný poradca: Zdeňka Neumannová
Domovníčka: Oľga Moravská

 633

2520, levice@cb.sk

633
2524ou
633
2520,
roman.neumann@cb.sk
 0905 629 663

0950
536
265


0950
536
265
0905
629
663
 633 2521; 0905 138 211

Ďakujeme za vaše finančné príspevky na prácu v MC Kontakt, v Senior Garden
a v Mieste v dome, ktoré poukazujete na určené účty v banke.
Od 1.1.2020 tieto účty meníme – bude iba jeden. Preto vás prosíme, aby ste
vaše príspevky odteraz poukazovali na už zriadený zborový účet v Slovenskej
sporiteľni, číslo: SK14 0900 0000 0000 2861 1356. Podľa toho, ktorú službu
chcete podporiť, uveďte prosíme niektorý z týchto variabilných symbolov:

MC Kontakt:
Miesto v dome:
Dom pre seniorov:
Pastorácia:

VS: 7777
VS: 5555
VS: 3333
VS: 2222

Uzávierka čísla: Vždy v stredu pred poslednou nedeľou v mesiaci.
Infolist je určený len pre vnútorné potreby CB.
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Na stretnutí seniorov bol hosťom Roman Lacho aj s manželkou a dvomi
deťmi. Rozprávali nám o svojom povolaní slúžiť medzi Indiánmi.
Nejaký čas strávili v tejto službe ako misionári. Keďže na stretnutí už
nebol čas, položili sme mu niekoľko otázok cez internet. Tu sú jeho
odpovede.
Ako prebiehajú bohoslužby medzi indiánmi? Sú podobné našim
(konzervatívnejšie)alebo skôr charizmatické. Radi spievajú, zdieľajú sa
s tým, čo prežili s Pánom Ježišom v každodennom živote?
Indiánske bohoslužby sú rôzne. Záleží od cirkvi, do ktorej chodia. Bol
som na baptistických stretnutiach, kde sa počas chvál sedelo, ale bol som
aj na takých, kde sa tancovali kolotance okolo indiánskeho bubna na
oslavu živého Boha. Myslím, že to je tak ako u nás. Ľudia chodia tam,
kde im to vyhovuje a kde sa cítia prijatí. Záleží na povahe človeka, čo sa
mu páči. Radi sa zdieľajú s tým, čo Boh robí v ich životoch, ale iba v
kruhu ľudí, ktorých poznajú. Indiáni sú veľmi nedôverčiví voči
cudzincom.
Do akej miery sú prístupní evanjeliu dospelí a do akej miery mladi?
Mení sa rodinný život a vzťahy v rodinách u tých, ktorí navštevujú zbor,
ktorí prijali Ježiša za svojho Spasiteľa? Spomenul si, Roman, vo svojom
svedectve, že práve v rodinách dochádza k zneužívaniu vlastných dievčat.
Je to iné u tých, ktorí navštevujú zbor?
Väčšina z nich nejakú časť evanjelia už počula, ale častokrát pod
nejakým nátlakom alebo pod rúškom americko-európskeho štandardu.
Indiáni chápu inak svet ako my biely. Nie je na tom nič zlé, len je to iné.
Keď im človek prináša čisté evanjelium bez tej európskej kultúrnej
záťaže, tak sú veľmi nadšení a ich životy sa menia. Ľudia v zboroch
nerobia také zlé veci a ani triezvi indiáni nezneužívajú svoje deti.
Vo väčšine prípadov príčinou takéhoto správania sú alkohol a drogy.
Indiánska kultúra je veľmi otvorená pre deti a rodiny, a preto na to diabol
najviac útočí. Ja som sa naučil veľmi veľa od indiánov o tom, ako sa
správať k deťom.
Má možnosť pastor robiť aj pastoračnú prácu, návštevu rodín? Sú
prístupní a ochotní sa zdieľať so svojimi problémami?

Oni milujú, keď ich niekto navštívi a keď sa môžu zdieľať s niekým,
koho poznajú. Ja som mal častokrát niekoľkohodinové rozhovory s
Indiánmi. Samozrejme, že tomu tak nebolo prvý mesiac, ale až keď som
si získal ich dôveru.
Majú Indiáni aj kazateľov (pastorov) z vlastných radov? Aké veľké sú
zbory?
Je veľmi málo indiánskych pastorov. Indiánske zbory patria vo väčšine
prípadov pod biele denominácie. Inak je tomu na Juhu Spojených štátov
amerických, kde sú celé denominácie, ktoré majú vo vedení indiánskych
biskupov a predsedov cirkví. Medzi Siouxami to však tak nie je.
Máloktorý indiánsky zbor v Južnej Dakote má členov, častokrát aj keď
ľudia pravidelne chodia v nedeľu ráno do zboru, tak sa nechcú stať
členmi cirkvi. U nás v rezervácii sme mali dva veľmi dobré zbory. Do
oboch chodilo okolo 10-15 dospelých a približne 20 deti. Ak sme dali
deťom v nedeľu ráno jesť, tak prišlo aj 50 detí.
Ďakujeme za odpovede a prajeme Božie požehnanie na ďalšiu misijnú
prácu. Juraj Kohút
Roman Lacho Hawran Ministry
web:http://hawran.org/
phone: +421948 910 422
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–
Interaktívny kurz pre kresťanov, ktorí sa chcú zúčastniť Božieho konania
vo svete. Ide o biblické poslanie, históriu, stratégiu a kultúrne bariéry.
Nájdite svoje povolanie v Božom globálnom poslaní!
Pre koho je kurz určený?
Kurz Kairos je vhodný pre kresťanov všetkých vekových kategórií, ktorí
chcú brať Božie poslanie vážne a hľadať praktické spôsoby, ako sa
aktívne podieľať na napĺňaní Božieho plánu. Kurz Kairos nie je klasický
misionársky kurz.
Budeme študovať Starú a Novú zmluvu a zistíme, o čo skutočne Bohu
ide a čo to má s nami spoločné. Mnohí účastníci po absolvovaní kurzu
povedali: "Teraz mi Biblia dáva zmysel a spoznal som svoje miesto v
Božom pláne." Tento kurz sa prednáša vo viac ako 100 krajinách sveta,
v 30 rôznych jazykoch.
Program
štvrtok, 6. / 13. 2.; Registrácia do 16:00; Program 16:30 - 21:00
piatok - sobota, 7. - 8. 2. / 14. - 15. 2.; Program 09:00 - 21:00
Tréning facilitátora kurzu (voliteľný) sobota, 15. 2.; 17:00 - 21:00 hod.
Ceny a registrácia
Registračný poplatok 30€ zahŕňa všetky materiály. Treba ho uhradiť do
30. 1. 2020 na misijný účet SK14 1100 0000 0026 2148 1512.
V poznámke uveďte: priezvisko, meno, kurz Kairos. Obedy sa na vlastné
náklady budú hromadne objednávať z miestnych reštaurácií.

Dátum

Horná Seč

Levice

Dolná Seč

Mýtne Ludany

ALIANČNÝ MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ

6.-10.1.
15.1.
22.1.
29.1.
5.2.
12.2.
19.2.
26.2.

J. Verčimák
skupinky
R. Neumann
B. Zomborský
skupinky
D. Peter
skupinky

4.3.

J. Verčimák

11.3.
18.3.
25.3.

skupinky
R. Neumann
skupinky

Senior Garden
D. Peter
Senior Garden
J. Verčimák
Senior Garden
A. Moravský
Senior Garden
R. Neumann
(VP)
Senior Garden
Št. Evin
Senior Garden

J. Tomašovský
J. Prišťák, st.
J. Verčimák
J. Henžel
Š. Hasič
R. Neumann
Vl. Suchanský
Š. Hasič
D. Fazekaš
J. Pokoraczký.
B. Zomborský

Termín: 21.6.-28.6.2020; Miesto: Hotel Plejsy pri Krompakoch;
Cena: 200 Eur (8 dní/7 nocí s plnou penziou a wellness)
Záloha: 100 Eur/osoba do 28.2.2020,
Kontakt: Dušan Kintler, t.č.: 0910 453 823, kintler.dusan@gmail.com

Téma: Ako žiť svoju vieru
Miesto: Škutovky, okr. Ružomberok;
Termín: 15.8. (sobota) - 22.8.2020 (sobota);
Hlavný rečník: Rastislav Betina, kazateľ CB Košice;
Cena: Deti do 3 rokov bez nároku na lôžko zdarma;
Deti do 12 rokov 105 Eur;
Deti nad 12 rokov a dospelí: 135 Eur;
Záloha: 50 Eur/osoba do 31.3.2020 Anke Markušovej
Doplatok: do 30.6.2020 Anke Markušovej.
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