
 

 

 

 
 

„Chvíľu  
strpenia, pracujeme pre vás“. Tak nás z plagátu povzbudzujú stavbári, 

ktorí menia tvár nášho námestia. Som zvedavý, či to po dokončení bude 

príjemné korzo, ako si niektorí želajú, alebo chladná vízia architekta. 

Neostal tam kameň na kameni – okrem tej bledej veže. Tá je 

nedotknuteľná, no takmer bez obsahu. Bez hviezdy na vrchole už nie je 

tým, čím chcela byť – triumfálnym znakom. A nie je ani tým, čím by 

také symboly mali byť - miestom zastavenia, vďačnosti a pokory.  

Je rozpačitá. Vôbec, s pamätníkmi, sochami a bustami je to často 

rozpačité. Čo jedni oslavujú, druhí zatracujú, iní krútia hlavou. 

Koľkokrát sa u nás už sťahoval Milan Rastislav Š.? V Košiciach sa 

rozhádali kvôli Jánosovi E. V Bratislave má Mária T. nahradiť baťku 

Ľudovíta Š. V Rajci chcú z igelitu vybaliť bustu Ferdinanda Ď. 

Komárňanskému Cyrilovi a Metodovi sa točí hlava na kruhovom objazde. 

My sa skladáme na pomníček Jozefa R. Len je akýsi drahý oproti tomu 

rajeckému. Dúfajme, že je to jeho aj náš prvý a posledný problém po 

úžitkoch, ktoré máme z jeho cenného prekladu Biblie. 

Veľkonočné dni nás vedú k najrozšírenejšiemu pamätníku na svete – ku 

krížu. Dve drsné drevá Božieho utrpenia k nám hovoria aj dnes: „Chvíľu 

strpenia, pracujeme pre vás“. Otec, Syn aj Duch. 
Štefan Evin 

Bohoslužby 

3.4. 9:30  Csaba Tolnai  

10.4. 9:30  Štefan Evin 

17.4. 9:30  Jaroslav Tomašovský  

22.4. 9:30  Veľký piatok, Štefan Evin  

VEČERA PÁNOVA 

24.4. 9:30  Veľkonočná nedeľa, Štefan Evin 
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Modlitebné stretnutia v stredu     Pozor! Zmena času 

 

 

Levice 

19:00 

Horná Seč 

19:00 

Dolná Seč 

19:00 

M.Ludany 

19:00 

N. Tekov 

19:00 

6.4. J.Bálint  O.Garaj  V.Suchánsky 

13.4. Š.Hasič Š.Evin  Cs.Tolnai  

27.4. O.Kerekréty  M.Haszics  M.Machajdík 

 

Porada staršovstva 
11.4. pondelok 18:00 

 

Konferencia pracovníkov s deťmi 
8.4.-10.4. piatok-nedeľa Prešov 

 

Stretnutie seniorov s obedom o 12:00  

10.4. nedeľa 13:30 

 

Veľkonočný výstup na Sitno 
v prípade priaznivého počasia. Rozhodneme sa na Veľkonočnú nedeľu.  

25.4. pondelok 10:00 

 

Hostitelia 
 3.4. 

 

Lüleyová Júlia 

Guťanová Miriam (HS) 

22.4. Tomasoszká Elena 

Márföldiová Jana 

10.4. Garajová Viera 

Boldišová Milica 

24.4. Pokoraczká Dana (HS) 

Machajdíková Emília (HS) 

17.4. Kušnieriková Alţbeta 

Lányiová Alţbeta 

25.4. Suchánska Ruţena 

Bálintová Kristína  

 

Pomôžte 
pri umývaní okien na zborovom dome; bratia aj sestry v sobotu 

30. apríla o 8:30. Ďakujeme  
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Blahoželáme k narodeninám 
Školníková Helena, Dolná Seč, (98) 4.4. 

Bálintová Eva, Levice, (71) 11.4.  

Gulyásová Zuzana,  Levice, (71) 13.4. 

Zomborský Ján, Dolná Seč (60) 14.4. 

Tomasoszký Štefan, Levice, (71) 15.4.  

Hasičová Helena, Dolná Seč, (78) 16.4.  

Kohút Juraj, Levice, (64) 18.4.  

Kóšová Elena, Levice, (64) 20.4.  

Školníková Alţbeta, Dolná Seč, (71) 21.4. 

Markušová Alţbeta, Horná Seč, (91) 26.4.  

Krokvičková Eva, Ţeliezovce, (66) 26.4.  

Chabada Juraj, Kalná nad Hronom, (68) 28.4. 
 

Gratulujeme  
Bc.Guťanová Alena - VŠ J.Jesenského, fakulta práva, Sládkovičovo 

 

O čom rokovalo staršovstvo 
Staršovstvo rozhodlo, ţe informácie z porád staršovstva nebude 
uverejňovať v Infoliste na webovej stránke. Tieto informácie budú 

v doterajšom rozsahu dostupné iba v tlačených verziách 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 

Vikár: Tolnai Csaba Vajanského 2  0905 939 548 

Domovník S.Chalupku 7  633 2521 

Sociálno-diakonická práca: 
Czimerová Gabriela  

Kpt.Nálepku 125  622 1586 

 
Čísla účtov pre bezhotovostné príspevky na aktivity zboru: 

Zborový účet:        28611356/0900 

Mládeţnícke centrum:     1611525951/0200 

Miesto v dome:       7143562002/5600; VS: 5555 

Senior Garden (Dom seniorov):  7143569001/5600; VS: 3333 

Zodpovedný redaktor Infolistu: Rastislav Števko 

mailto:levice@cb.sk


  

4 

Pravá duchovnosť – pokračovanie 

Biblia hovorí, ţe človek po prvýkrát zhrešil v konkrétnom bode dejín. 

Keď zhrešil, stal sa on i svet, nad ktorým vládol, abnormálnym. Pri 

pohľade na ďalšie dejiny by sa mohlo zdať, ţe stvorenie mysliacich 
a morálnych bytostí bolo neúspešné. Potom však prišiel Kristus. 

V určitom bode histórie zomrel a vstal z mŕtvych, a takto vydobyl 

potrebné víťazstvo. Keď sa Pán Jeţiš vráti, realitu jeho víťazstva uţ 

nebude moţné spochybniť. Jeho návrat bude konečným dôkazom toho, 

ţe bitka je vyhraná. 

Napriek realite Kristovho víťazstva niet v súčasnosti na zemi ani stopy 

po pokoji či uţ pre jednotlivca alebo pre celé ľudstvo. Svet v našom 

storočí sa v skutočnosti len veľmi málo odlišuje od asýrskeho, 

babylonského alebo rímskeho sveta. 

Prečo je to tak? Môţe to znamenať, ţe Boh nepovaţoval za potrebné 

ukázať svetu v čase od víťazstva na kríţi aţ do druhého príchodu Pána 
Jeţiša Krista, ţe toto víťazstvo je reálne? 

Pri skúmaní Písma dochádzame k jednoznačnému záveru, ţe je to 
presne naopak. „Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, jeho 
vlastný svätý národ,“ (t.j. ľudia oddelení s istým cieľom) „aby ste 
zvestovali veľké skutky“ (alebo cnosti) „toho, ktorý vás povolal z temnoty 
do svojho predivného svetla: Vás, ktorí ste kedysi ani neboli ľudom, 

avšak teraz ste ľudom Božím“ (1Pt 2:9-10). 

Podľa tohto textu sú kresťania v prítomnom ţivote povolaní na to, aby 

zvestovali veľké Boţie skutky. Inými slovami, Boh nemal v pláne zatajiť 

realitu víťazstva na kríţi v čase medzi Jeţišovým nanebovstúpením 

a jeho druhým príchodom. Boţím plánom vţdy bolo a je, aby dôkazom 

a prejavom Kristovho víťazstva na kríţi boli kresťania. 

Podľa Biblie máme ţiť nadprirodzený ţivot teraz, v súčasnosti, a to tak, 
ako to uţ nebude moţné vo večnosti. Sme povolaní na to, aby sme ţili 

vierou. Večnosť bude úţasná, jedna vec však v nebi nebude. Nebude 

tam povolanie, moţnosť ani výsada ţiť vierou nadprirodzený ţivot 

predtým, ako uvidíme Jeţiša tvárou v tvár. 

V súčasnosti sú kresťania povolaní preukazovať, ţe nadprirodzený svet, 
ktorý normálne nie je viditeľný, predsa len existuje, ba čo viac, ţe 

existuje sám Boh. Máme to robiť jednotlivo aj spoločne, kaţdá generácia 

kresťanov svojej generácii nekresťanov.  

Kresťania majú byť svedectvom o Boţom charaktere. Majú byť teda 

morálnym svedectvom, čo však nie je to isté ako byť svedectvom iba 

o morálnych princípoch. Má to byť svedectvo o Boţom bytí, o jeho 
existencii. Aké je to vznešené povolanie! 

Francis Schaeffer, Pravá duchovnosť, Porta libri, 2004, str. 105-107 
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Aj čísla môžu hovoriť 
Na výročnom členskom zhromaţdení v marci som predstavil niekoľko 

číselných údajov, ktoré sú určitou výpoveďou o vývoji niektorých oblastí 

nášho spoločenstva. Bolo to rozšírenie a doplnenie štatistiky, ktorá bola 

uverejnená vo Výročnej správe 2010. 

Prinášame tieto údaje ešte raz aj s podrobnejším komentárom 

k niektorým číslam (priemerný vek, medián, pohyb členov v období 

2000-2010, „duchovný osud detí zboru“, podrobnejšie vekové rozloţenie 

spoločenstva a pod.). 

Tieto údaje neumiestňujeme na webovú stránku. Sú dostupné iba 

v tlačenej verzii Infolistu 4/2011. 

Š. Evin 


