
 

 

 

 

Z veľkej 
diaľky vyzerá guľa ako kruh, pyramída ako trojuholník, starý peň ako 

vodník, opustená budova ako vynikajúci hotel, človek ako bodka, problém 

vyriešený, budúcnosť – akoby nebola. Teda, počítame s budúcnosťou, 

hoci úprimne musíme priznať, že o nej vieme dosť málo, ba s istotou 

skoro nič. Možno pripustíme aj to, že nás môže prekvapiť, no aj tak 

sme neraz prekvapení, že nás vývoj vecí prekvapil. Kto to mohol vedieť, 
že...? hovoríme. Nikto. Nikto z nás. Je často zaujímavé, do akého 

svetla dá budúci vývoj naše súčasné rozhodnutia. Je to viac ako 

zaujímavé, je to vážne. Keby sme boli vedeli, že sa toto stane... 
hovoríme, a ospravedlnenie svojej neposlušnosti hľadáme v našej 

zvláštnej nevedomosti. No práve preto, že my nikdy s určitosťou 

nevieme, čo sa stane a ako sa to vyvinie, máme vždy usilovať o to, čo 

je správne v Božích očiach. Nie iba to, čo je ľahké a správne podľa 

nás. Dobré zostane dobrým. My nevieme ani to ako bude vyzerať 

najbližšia sekunda, On má večnosť na dlani. Vidí za roh. Za všetky 

križovatky. Vyslobodzuje nás z vlastných sietí, do ktorých sme sa 

zamotali. Kajúcim odpúšťa zbabranú minulosť. Dáva pokoj a nádej. No 

čas naspäť nevráti(me) a niečo nám môže byť z diaľky času veľmi ľúto. 
Štefan Evin 

Bohoslužby 

6.2. 9:30 

17:00 

 Csaba Tolnai  

ZBOROVÉ DISKUSNÉ FÓRUM 

13.2. 9:30 

 

 Juraj Kohút 

VEČERA PÁNOVA 

20.2. 9:30 

14:00 

 Štefan Markuš 

PREZENTÁCIA O ŢIVOTE A PRÁCI PROF. J. ROHÁČKA 

27.2. 9:30  Štefan Evin  
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Máme výročie: Vo februári 1991 vyšlo prvé číslo Kresťanskej panorámy 



  

  

Modlitebné stretnutia v stredu  

 

 

Levice 

(18:00) 

Horná Seč 

(18:00) 

Dolná Seč 

(18:00) 

M.Ludany 

(18:00) 

N. Tekov 

(18:00) 

2.2. O.Garaj M.Haszics  Š.Evin  

9.2. V.Suchánsky  M.Machajdík  J.Šajben 

16.2. J.Kováč C.Tolnai  M.Haszics  

23.2. Ľ.Fazekaš  Š.Suchánsky  O.Kerekréty 

 

Zborové diskusné fórum 
Čo vás zaujíma o dome pre seniorov? * Čo očakávame od bratov starších 

pri vysluhovaní Večere Pánovej? * Máme zborovú hymnu? 

6.2. nedeľa 17:00 

 

Rola muža v dnešnej kultúre 
„Chlapské slovo chlapom“ pre všetkých chlapcov - mužov od 15 rokov  

13.2. nedeľa 18:00 Ondrej Garaj 

 

Porada staršovstva 
14.2. pondelok 18:00 

 

Jozef Roháček – prekladateľ Biblie a zakladateľ zboru 
Brat Štefan Markuš z Bratislavy pripravil prezentáciu v súvislosti so 

zbierkou na projekt Roháček, ktorého cieľom je výstavba pamätníka.  

20.2. nedeľa 14:00 

 

Národný týždeň manželstva 7.-14. február 2011 
Cieľom podujatia, na ktorom spolupracujú rôzne organizácie a prebieha 

celoslovensky, je vyjadriť širokú spoločenskú podporu manželstvu muža 

a ženy, ktoré je založené na vzájomnej láske, vernosti a prijímaní sa.  

 



   

Hostitelia 
6.2. 

 
Moravská Oľga 
Prišťáková Lýdia 

20.2. Zomborská Milena 
Tomašovská Marta 

13.2. Gulásová Mária 

Guťanová Alena 

27.2. Mandúchová Janka  

Suchánska Emília 

 

Blahoželáme k narodeninám 
Magyarová Magdaléna (61) 5.2. 

Marföldi Zoltán, Levice, (74) 7.2.  

Moravská Mária, Levice, (73) 8.2.  

Czirjaková Zuzana, Jur nad Hronom, (73) 15.2.  

Paliczová Zuzana, Levice, (73) 15.2.  

Kelemenová Juliana, Levice, (71) 16.2.  

Greksa Michal, Horná Seč, (72) 19.2.  

Fazekaš Ľudovít, Levice, (82) 24.2.  

Bellušová Zlatica, Nový Tekov, (67) 25.2.  

Potoczki Pavol, Nový Tekov, (71) 26.2.  

Horáni Pavel, Levice, (63) 27.2.  

Kerekrétyová Helena, Levice, (66) 28.2. 
 

Rozlúčili sme sa 
s Alicou Szász vo veku 55 rokov (19.1.) 
 

O čom rokovalo staršovstvo v januári 
Tieto informácie neumiestňujeme na webovú stránku. Sú dostupné 

v tlačenej verzii Infolistu.  

Kontakty 
Internetová stránka zboru: www.cblv.sk 

Kancelária zboru S.Chalupku 7,  633 2520, levice@cb.sk 

Správca zboru: Evin Štefan 29. augusta 25,   631 6399; 0908 655 262 

Kazateľ: Haszics Miroslav K.Marxa 18,   0904 695 776 

Vikár: Tolnai Csaba Vajanského 2,  0905 939 548 

Sociálno-diakonická práca: 
Haszicsová Darina 

 
  

Kpt.Nálepku 125,  622 1586 

Domovník S.Chalupku 7,  633 2521 

mailto:levice@cb.sk


  

  

Ty si moja nádej 
 
Ďalší rok je za nami, 

rokom krízy nazvaný. 

Ţiadna kríza pre nás niet,  

keď vieš kto ťa vedie vpred. 

Noţe postoj, premýšľaj, čo všetko ti Pán Boh dal, 

nepočítaj to, čo nemáš, ale čo ti poţehnal. 
Len sa pozri vôkol seba koľko biedy, bolestí, 

my však máme nádej v srdci, veď sme deti večnosti. 

Chvála Bohu za ten dar, ţe nám svojho Syna dal. 

Vďaka za tú veľkú milosť, ţe nám ţivot zachoval. 

Kde vziať silu potešenie, keď sa zdá ţe cesty niet? 
Nezúfaj, veď nie sme sami – Pán Boh vie odpoveď. 

Keď máš starosť, problémy, on vie o tom, čo ťa trápi. 

Naňho uvaľ všetky strasti, on ťa isto zachráni. 

A keď radosť v srdci máš, zvelebuj ho v kaţdý čas. 

On je hoden našej chvály, stále znova, zas a zas. 

A keď smútok premôţe ťa, samota ťa obkľúči, 
je tu priateľ jediný, ktorý dušu vylieči. 

Tebe patrí moja chvála, Pane svätý na nebi, 

Ty si svetlom v mojej duši, všetko čo mám na zemi. 

Drţ ma pevne v svojej dlani, aj keď prídu búrky zlé, 

pretoţe som človek slabý, prosím, stále stoj pri mne. 

Ďalší rok je pred nami, aké budú naše priania? 
Vedz len a nezabudni, ţe Boţie ruky ťa chránia. 

Katka Kováčová, Silvester 2010 

 

Ako ma oslovilo Božie Slovo rozsievané počas Vianoc 

Pri príprave na prvé ranné modlitebné stretnutie som sa zamýšľal nad 

Boţím Slovom, ktoré odznelo z úst našich detí počas vianočných 

sviatkov. Najviac ma oslovil príbeh malého dievčatka v sýrskom zajatí. 

Izraelské dievčatko slúţilo Námanovej ţene v cudzom prostredí a stala 
sa zvestovateľkou správy, ţe v Izraeli je muţ Boţí, ktorý vie zbaviť 

malomocenstva jej pána. Túto pravdu počula doma. Je dôleţité, aby 

sme sýtili naše deti v rodinách správou, ţe aj my máme Spasiteľa 

Jeţiša, ktorý vylieči smrteľnú chorobu – hriech. Aby vedeli, ţe On prišiel 

preto, aby svet zachránil a nie odsúdil (Ján 3:17). My ako Boţie deti, 



   

ktoré sme sýtené vzácnym pokrmom Boţieho Slova, podávajme aspoň 

omrvinku  našim blíţnym, s ktorými sa stretávame v našom ţivote. Ţiaľ, 

často sme podobní skôr Lazarovi v podobenstve ako dievčatku v našom 

príbehu. Nepodávame z toho, čo sme prijali ani omrvinku, aby sme 
zachránili človeka ako dievčatko zachránilo Námana.  

Náman si bol vedomý svojej nevyliečiteľnej choroby. Hľadá spôsob 

uzdravenia. Je ochotný vynaloţiť na to nie malé materiálové prostriedky. 

Aj my sme ochotní vynaloţiť nie málo na naše telesné uzdravenie. 

Vieme, ţe ľudstvo je nakazené nevyliečiteľnou chorobou, ktorou je 
hriech. Vieme, ţe preto bol Kristus poslaný, aby ľudstvo zachránil, ale 

vieme sa k našim blíţnym aj tak postaviť ako to dievčatko a sýrsky kráľ, 

ktorý sa prihovára za svojho sluţobníka? Vieme investovať nejakú 

čiastku sily, či času na záchranu duší? 

Odkaz muţa Boţieho znel, aby sa Náman ponoril sedemkrát v Jordáne 

a bude zdravý. Proces uzdravenia nebol náročný, ale bol zaloţený na 
poslušnosti a viere. Aj my sa uzdravujeme, očisťujeme vnáraním sa do 

Boţieho Slova. To nestačí len raz, či dvakrát do roka, v dňoch 

sviatočných, po nedeliach, ale kaţdodenným vnáraním sa sedemkrát do 

týţdňa do hlbín Boţieho Slova a tak budeme uzdravení. 
Ján Bálint 

 

Správa predsedu Rady Cirkvi bratskej - dokončenie 

Striedanie kazateľov na zboroch 

4. Zodpovednosť cirkvi 

Cirkev bratská prijala zásadu, podľa ktorej „kazateľ nemá zostávať 
v jednom zbore dlhšie ako 15 rokov“ (VaP CB, čl. 33, ods. 2). 

Uskutočňovať túto zásadu však nie je jednoduché: 

 Striedanie v spoločenstve 14 zborov je ťaţšie ako v spoločenstve 70 
zborov (CB v ČR). 

 Narastá rozmanitosť zborov, z ktorej vyplýva, ţe nie kaţdý kazateľ je 
kompatibilný s kaţdým zborom. 

 Pretoţe finančné zabezpečenie kazateľov nad rámec štátnej dotácie je 
v rukách jednotlivých zborov, vznikajú rozdiely, ktoré bránia 

prirodzenému prechodu kazateľov medzi zbormi. 

 Zamestnanie manţelky, vzdelávanie a sociálne väzby detí proces 
striedania sťaţujú. 

Rada CB si tieto okolnosti uvedomuje, napriek tomu však chce citovanú 

zásadu zachovávať a výnimky, o ktorých citovaný odsek tieţ hovorí, 

bude pripúšťať naozaj iba výnimočne. Zároveň chce iniciovať v rámci 

cirkvi kroky, ktoré budú striedanie kazateľov uľahčovať: 



  

  

 Seniorátnymi a celocirkevnými stretnutiami kazateľov, ktoré majú 
prispievať k tomu, aby sa z rozdielnych kazateľských individualít stal 

síce rozmanitý, ale duchovne jednotný kazateľský zbor. 

 Podporovaním a dôrazom na jednotu v rozmanitosti zborov tak, aby 
v podstatných veciach vládla medzi zbormi jednota, v nepodstatných 

sloboda a vo všetkom láska. Ak si bude totiţ kaţdý zbor zakladať na 
svojej odlišnosti, tak sa okrem iného ľahko stane, ţe si uţ v Cirkvi 

bratskej nenájde ďalšieho kazateľa. 

 Pestovaním medzizborových kontaktov prispievať k lepšiemu 
poznaniu aj porozumeniu jednotlivých zborov. K tomu uţ teraz 

významne prispievajú spoločné tábory a konferencie detí, dorastu, 

mládeţe aj seniorov. Dôleţitú úlohu sa snaţí zohrávať aj časopis 

Dialóg. Našou úlohou je rásť, ale vyuţívajme zároveň aj prednosti 
toho, ţe nás je málo a to nám umoţňuje poznávať sa navzájom. 

 Konkrétnymi návrhmi v rámci finančnej solidarity všetkých zborov sa 
budeme postupne usilovať uplatniť v cirkvi zásadu, aby najprv 

správcovia, ale postupne aj všetci kazatelia boli jednotne (nie 

rovnako) odmeňovaní, aby prechodom kazateľa z jedného zboru na 

druhý nedochádzalo k veľkým výkyvom v ich plate. Toto je citlivá 
a dlhodobá úloha, ale Rada sa s ňou uţ začala veľmi konkrétne 

zaoberať. 

Máme za sebou obdobie, v ktorom boli tieto záleţitosti z väčšej časti 

ponechané na iniciatívu dotknutých zborov a jednotlivých kazateľov. 

Priznávame, ţe na jednej strane to bolo spôsobené aj pasívnym 

prístupom Rady, ktorá sa skôr prizerala ako ovplyvňovala tento vývoj. 
Na druhej strane však boli zbory a kazatelia, ktoré sa správali príliš 

autonómne v domnienke, ţe oni sa o seba postarajú. Prichádza však 

obdobie, v ktorom sa ani najväčšie zbory o seba samé nepostarajú 

a malé zbory vţdy „ťahali za kratší koniec.“ Je prirodzené, ţe kaţdé 

staršovstvo a kaţdý zbor sa prednostne usiluje o zabezpečenie svojich 
potrieb. Ale aj preto, aby nevládlo právo silnejšieho, sa Cirkev bratská 

spravuje kongregačno-presbyterským spôsobom, v ktorom sa 

samostatné zbory „dobrovoľne zaviazali k jednomyseľnosti viery, 

k sluţbe Bohu a ľuďom a k bratskému spoluţitiu podľa príkladu 
novozmluvnej cirkvi“ (Ústava CB, hl. 1, čl. 1, ods. 3a).  

A neviem, či v Novej zmluve nájdeme krajší príklad, ako v liste 
Filipanom 2:2: Zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša 
a jedna myseľ! Nič nerobte z ctiţiadostivosti ani pre márnu slávu, ale 
radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba a nevyhľadávajte 
iba svoje záujmy, ale aj záujmy druhých. Vzor nám ukázal 

v nasledujúcich veršoch (5-11) náš Pán Jeţiš Kristus. 
Ján Henţel 



   

Krátkodobé misijné pobyty 
Srdečne vás pozývame, aby ste sa zúčastnili ďalšieho letného podujatia, 
ktoré sme nazvali "Krátkodobý misijný pobyt" (KMP). Náplňou KMP je 

pomoc lokálnym zborom (napr. na Ukrajine, ale to nemusí by ť jediná 

destinácia) v praktickej potrebe (stavba modlitebne) a zároveň sa zapojiť 

do ich evanjelizačnej sluţby. 

Termín KMP sme stanovili na 10.8 - 18. 8. 2011. Súčasťou misijného 

pobytu sú prípravné stretnutia. Ich absolvovanie je nevyhnutnou 
podmienkou účasti na KMP.  

Cena pobytu v minulom roku činila 80 € na osobu (vrátane cestovného, 

stravy a poistenia). Pokúsime sa zostať na tejto úrovni. 

Spodná veková hranica účastníkov je 16 rokov. Hľadáme aj starších a 

skúsenejších pracovníkov, odborníkov v stavebnom odbore.  

Pozor novinka! Pripravujeme rozšírenie tradície KMP – Ukrajina o ďalší 

rozmer a tým je misijný pobyt doma, avšak v rómskej komunite. Radi by 

sme poslúţili vznikajúcemu rómskemu spoločenstvu, ktoré potrebuje 

pomoc v práci s deťmi a dorastom a to v kontexte rómskej osady. V 

prípade, ţe by ste mali váţny záujem o takúto formu KMP, prosíme, aby 

ste to uviedli v prihláške.  

Ak máte záujem, prihláste sa na e-adrese kmp.ukrajina@cb.sk 

do 10.2.2011! Po tomto termíne už prihlášky neakceptujeme! 

Viac informácií nájdete na www.misiaua.webnode.sk 

 

MÁME ČO ZVESTOVAŤ!  

31. marca – 2. apríla 2011  
Liptovský Mikuláš, RZ Demänovka 

Pozývame Vás na 3. ročník konferencie, ktorá bude zameraná na 

zrozumiteľné a príťaţlivé zvestovanie evanjelia - starej a nemennej 

zvesti - pre stále sa meniacu kultúru, v ktorej ţijeme.  

Hlavnými rečníkmi tohtoročnej konferencie sú 

evanjelista Michael Ramsden a jeho kolega Tom Price. 

Pozývame kazateľov, farárov, laických kazateľov, katechétov, 

vedúcich skupiniek, misijných a evanjelizačných pracovníkov, muţov 

a ţeny zo všetkých kresťanských denominácii, ktorí sa chcú niečo 

naučiť o evanjelizácii a motivovať seba a ostatných. 

Registrácia a ceny: www.cb.sk 

Aktuálne informácie o konferencii: www.otazniky.sk 

mailto:kmp.ukrajina@cb.sk
http://www.misiaua.webnode.sk/
http://www.cb.sk/

