
 

 

 

 
 

 

Ešte 
pár dní sa budeme tesnejšie stretávať s fenoménom majstrovstiev 

sveta. Aktuálnymi sú najmä tie hokejové u nás, no veľa ďalších práve 

prebieha, začína alebo končí aj v iných sférach. Voláme ich 

majstrovstvá alebo šampionáty. Existuje dokonca šampionát šampiónov - 

futbalová Liga majstrov. Tí, ktorí dôjdu najďalej, postavia sa 

najvyššie, to sú majstri, šampióni, víťazi. Všimli ste si aj iné spojenie 

so slovom majster? Napríklad aj učni, ak ešte niekde existujú, majú 

svojho majstra, ktorý je ich odborným učiteľom. Ten, čo niečo vie 

a osobne to teoreticky aj prakticky odovzdáva druhým. 

Vedieť to a vedieť to odovzdať, to je majster. Ubúda ich, no ešte 

rýchlejšie ubúdajú učni. Neviem, kto bude neskôr majstrom,  

keď najprv nebude učňom. 

Ak radi čítate bibliu vo viacerých prekladoch tak vám neuniklo, ako 

rôzne je preloţená Jeţišova funkcia, či činnosť. Jeden preklad hovorí, 

o Ňom, ţe je Učiteľ (Ecav), ďalší dáva prednosť slovu Majster 

(Roháček) a iný preklad radšej zostáva pri origináli a ponecháva Rabbi. 
pokračovanie na štvrtej strane 

 

Bohosluţby 

1.5. 9:30  Miroslav Moravský  

8.5. 9:30  Csaba Tolnai 

VEČERA PÁNOVA 

15.5. 9:30  Miroslav Haszics  

22.5. 9:30  Štefan Evin  

29.5. 9:30  Štefan Evin 
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Svadobné zhromaţdenie 
7.5. CB Levice  17:00  Marek Machajdík & Viktória Szántóová 

14.5. ECAV Jur n/Hr. 16:00  Jaroslav Czirják & Zuzana Töröková 

 

Modlitebné stretnutia v stredu 
 

 
Levice 
19:00 

Horná Seč 
19:00 

Dolná Seč 
19:00 

M.Ludany 
19:00 

N. Tekov 
19:00 

4.5. J.Kováč Š.Evin  Š.Suchánsky  

11.5. Š.Evin  J.Šajben  J.Prištiak 

18.5. M.Machajdík M.Haszics  Cs.Tolnai  

25.5. J.Vetor  M.Tomašovský  Š.Evin 

 

Porada staršovstva 
9.5. pondelok 18:00 

 

Rola muţa v dnešnej kultúre 
„Ţena a ţeny v ţivote muţa“ pre chlapcov - muţov od 15 rokov  

8.5. nedeľa 19:00 Ondrej Garaj 

 

Konferencia Cirkvi bratskej 
20.5.-21.5. piatok-sobota Bratislava 

 

Hostitelia 
1.5. 

 

Greksová Alena (HS) 

Machajdíková Helena 

22.5. Adamiová Zuzana (HS) 

Zomborská Alžbeta 

8.5. Haszicsová Darina 
Machajdíková Mária 

29.5. Racskóová Anna 
Prišťáková Oľga (Jur) 

15.5. Nagyová Emília (DS) 
Markušová Anna 

  

 



   3 

Blahoţeláme k narodeninám 
Magnová Zuzana, Levice, (70) 2.5. 

Kováč Štefan, Levice, (67) 4.5. 

Prištiaková Lýdia, Levice, (72) 8.5. 

Adami Jozef, Horná Seč, (63) 8.5. 

Bencs Ján, Levice, (67) 21.5.  

Kerekréty Milan, Dolná Seč, (61) 25.5. 

 

O čom rokovalo staršovstvo v apríli 
* Staršovstvo rozhodlo, že Infolist uverejňovaný na internetovej stránke 

nebude obsahovať informácie z porád staršovstva. Informácie sú naďalej 

dostupné v tlačenom vydaní Infolistu. 
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pokračovanie z prvej strany 

Ešte krajšie a silnejšie je to vtedy, ak je to v jednom preklade rôzne 

kombinované podľa okolností, aby bola podčiarknutá konkrétna zloţka 

Jeţišovej všestrannej sluţby. Rabbi, Učiteľ, Majster, Víťaz, Šampión. 
Jeţiš je Učiteľ nad učiteľov a Učiteľ učiteľov. Jeţiš je Majster nad 

majstrov a Majster majstrov. Jeţiš je Šampión, On je víťaz. On uţ 

stojí najvyššie, na najvyššej „bedni“, lebo bol povýšený najprv na kríţ, 

a potom k trónu Boţiemu. Hovorí: A ja, keď budem povýšený od zeme, 
všetkých potiahnem k sebe. On bude rozdávať medaily tým, ktorí hrajú 

s Ním v Jeho tíme. Tým, ktorí zdanlivo vo svete aj prehrávame podobne 

ako On, aby sme mohli okúsiť víťazstvo nového ţivota s Ním. 

Štefan Evin 

 

 

 

 

 

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 

Mládežnícke centrum:     1611525951/0200 

Miesto v dome:       7143562002/5600; VS: 5555 

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

 

Zodpovedný redaktor Infolistu: Rastislav Števko 
Uzávierka čísla: Vždy v stredu pred poslednou nedeľou v mesiaci. 

mailto:levice@cb.sk
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POVAHOU SÚ RUSI VEĽMI ÚSTRETOVÍ 

A OCHOTNÍ rozhovor so Zuzkou Márföldiovou 

 

Najprv sa chcem spýtať, ako si sa tam dostala? 

Bolo to prostredníctvom mojej univerzity. Katedra rusistiky, na ktorú 

chodím už niekoľko rokov spolupracuje s agentúrou Saia, ktorá tieto 

pobyty organizuje. 

Povedz mi, kde presne študuješ a čo. 

Študujem na UKF v Nitre odbor prekladateľstvo/tlmočníctvo, anglický 

jazyk a ruský jazyk. 

Porozprávaj mi niečo o Rusoch, o ich kultúre. 

Ťažko sa rozpráva o niečom, čo som nezažila bezprostredne (alebo len vo 
veľmi malej miere). Rusi, s ktorými som mala možnosť sa rozprávať boli 

buď moji učitelia alebo ľudia na ulici, predavači... Takže to, čo o nich 

viem, som sa naučila práve na takých miestach ako sú obchody, 

banky...  Rusi majú na všetko čas. Preto ma trochu prekvapilo, že v 

banke s 10 okienkami som musela na vybavenie čakať asi hodinu a pol, 

pričom predo mnou bolo asi 5 ľudí. V Rusku majú úplne odlišné 
vnímanie vzdialenosti, na aké sme zvyknutí my. Prvý deň sme boli 

trochu zaskočení, keď pri otázke, kde je najbližšia zmenáreň nás poslali 

jedným smerom so slovami, že je to kúsoček odtiaľ a potom sme ju našli 

asi po 2 kilometroch. No a byrokratizmus z čias socializmu tam 

pretrváva dodnes. Povahou su Rusi veľmi ústretoví a ochotní. 

Koľko je v Rusku kresťanov? Čo Rusi a kresťanstvo? 

Pravdupovediac, neviem. Myslím si však, že náboženstvo tvorí silnú 

súčasť nielen ich minulosti ale aj ich prítomnosti. Vo väčších mestách je 

spolocnosť dosť liberálna, no v tých menších (ktorých je väčšina) sú 

ľudia s náboženstvom silne spätí. Schválne hovorím o náboženstve, 

pretože neviem nakoľko je to len nejaký súbor pravidiel a nakoľko 
skutočný život. 

Bolo niečo, čo ťa počas tvojho pobytu prekvapilo, prípadne 

šokovalo? 

Minimálne zo začiatku to bol ich pojem o čase a vzdialenosti. Neskôr 

som si zvykla. Na čo som si nezvykla boli časté kontroly. Kdekoľvek som 
sa pohla, bolo veľa policajtov a ochrankárov a množstvo detektorov 

kovov. A to naozaj kdekoľvek, v kine, divadle, knižnici, výstavách, 

múzeách... Na to, aby sme čo i len vošli do budovy kina a pozreli si 

zoznam premietaných filmov sme museli prejsť kontrolou ako pri vstupe 

do lietadla. 
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Bola si sa teda kultúrne vyžiť, čo si presne navštívila? 

No tých inštitúcií je pomerne veľa, za dva mesiace sa toho dá stihnúť 

naozaj dosť. Jednoznačne som si nemohla nechať ujsť vychýrený ruský 

balet a operu, bola som v Tretjakovskej galerii a v Ermitáži v Sankt 
Peterburgu, Červené námestie, navštívila som niekoľko divadelných 

predstavení a keďže Rusi vravia, že kto nevidel Lenina ani v Moskve 

nebol, tak som ho teda išla obzrieť. 

Ktoré mestá si navštívila? 

Moskvu a Petrohrad. 

A čo teploty, nezamrzla si? 

Nie, nie. Samotní Rusi nám tvrdili že to bol najteplejší október a 

november za celý ich život. Najnižšia teplota,  ktorú som zažila bolo 

mínus 18°C. 

Priniesla si si z Ruska nejaké suveníry? 

Také veľmi tradičné... matriošky, magnetky, ruskú šatku a ich 
netypické poháre na čaj. No a samozrejme knihy... 

Čo by si chcela ešte nakoniec povedať a spomenúť, nejaký zážitok 

alebo tak... 

Vieš, nikdy som nechápala takú clivotu Rusov po ich domove, po 

Rusku. Množstvo ruských spisovateľov, ktorí emigrovali a dokonca 
niektorí moji profesori, sa nikdy nedokázali preniesť cez to, že museli 

svoju krajinu opustiť. A až teraz, keď som Rusko videla na vlastné oči, 

som to pochopila. Rusko je nádherná krajina plná kontrastov! 
         Rozhovor pripravila: Michaela Tomašovská 

 

 

Kolíky – tati, mal si pravdu 
Nezvyknem písať takéto články, aj keď ich rád čítam. Patria k nim rôzne 

logické úlohy, ktoré nevyžadujú zvláštne matematické vzdelanie, ale 

schopnosť netradičného úsudku pri riešení problému. Takéto úlohy 

a hlavolamy napríklad uverejňuje Martin Mojžiš v časopise .týždeň 

v rubrike Dve otázky. Sú to lahôdky. Minule napríklad ukázal na veľmi 

jednoduchej úlohe, že roztopením morských ľadovcov by sa hladina 
morí nezvýšila ani o jeden milimeter. Roztopenie pevninských ľadovcov 

by už hladinu morí zdvihlo. 

Tento článok píšem kvôli tomu, že ma viacerí oslovili, ako je to s tým 

zatĺkaním kolíkov do zeme. Teší ma, že tak pozorne počúvate aj detaily 

z kázne. Vzťahuje sa to na ilustráciu, v ktorej som spomenul, ako som 
sa s otcom tvrdohlavo hádal o tom, ktorý koniec kolíka sa má zašpicatiť 

a zatĺcť do zeme. Hrubší, či tenší? Podľa mňa tenší, podľa neho hrubší.  
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Najprv je potrebné povedať, o akých kolíkoch hovoríme. Jedná sa 

o drevené kolíky, aké sa používajú napríklad  k stromčekom, k ťahavej 

fazuli, na plot, ohradu, kdekoľvek. Sú to kolíky z kmeňov tenších 

stromov, na jednom konci zašpicatené – ide o to, na ktorom konci je ten 
špic. Môžu byť ešte pozdĺžne rozrezané na dve polovice. Nejedná sa 

o kolíky ako hranolové rezivo, ktoré sú pílou orezané z každej strany. Pri 

takýchto kolíkoch neexistuje hrubší a tenší koniec. V našom lesnatom 

kraji sme ich nikdy nepoužívali, lebo rýchlo hnili. Pozdĺžnym rezaním sa 

z každej strany porušila hladká štruktúra vlákien, a tak ich voda a mráz 
rýchlo zničili. Ale keď sme používali priamo tenké kmene, tie vydržali 

oveľa dlhšie. Napríklad k fazuli sa zapichovali aj tri metre dlhé liesky, 

často rovné ako oštepy. A tu vznikali tie otcovsko-synovské spory, ktorý 

koniec zašpicatiť a zatĺkať do zeme.  

Moja neskúsená ale „múdra“ hlava hovorila, že dávajme ich do zeme 

tenším koncom. Veď ten má nábeh na prirodzený špic a pôjde to ľahšie, 
nie? Otec oprávnene krútil hlavou, nad mojou argumentáciou, ktorá sa 

priečila skúsenosti generácií, zdravému sedliackemu rozumu a ako som 

neskôr čestne pripustil, aj fyzike. 

Kolík zhotovený z kmeňa stromu sa približne podobá na zrezaný kužeľ. 

Jeho spodná časť je hrubšia a horná tenšia. Ťažisko takého kolíka je 
posunuté bližšie k hrubšiemu koncu. A čím je ťažisko predmetu nižšie 

vzhľadom na zem, tým je predmet stabilnejší. Extrémnym príkladom sú 

pyramídy - ich hrubší a ťažší koniec je na zemi, preto nepadajú. Alebo 

vysoké a štíhle oceľovo-betónové televízne veže. Tie majú v zemi široký 

a hlboký masívny betónový základ, ktorý slúži na stabilizáciu celej veže. 

Tento neviditeľný podzemný stabilizátor posúva ťažisko veže blízko 
k zemi a pri nárazoch vetra alebo zemetrasení vežu vyvažuje. Možno si 

z detstva pamätáme plastové figúrky, ktoré mali guľový spodok a vo 

vnútri na dne kovové závažie: Nedali sa prevrhnúť, lebo sa vždy pekne 

narovnali a hojdali - ľahký vrch bol „automaticky“ vždy nad ťažkým 

spodkom. Postaviť pyramídu obrátenú naopak a udržať ju v takom 
stave je oveľa ťažšie, aj keď nie vylúčené - viď budova Slovenského 

rozhlasu v Bratislave. 

Takže stabilita kolíka je väčšia, ak je jeho ťažisko čo najnižšie a to sa dá 

zabezpečiť vtedy, ak je hrubší koniec v zemi. No to nie je všetko. 

Väčšinou chceme, aby nám kolík nielen stabilne stál, ale aby sa zo zeme 

nedal ľahko vytiahnuť. Ak zapichneme kolík do zeme v takej polohe, že 
sa od vrchu až po spodok kolík iba zužuje, teda tenším koncom do 

zeme, tak nie je problém ho vytiahnuť, lebo z diery sa už po krátkom 

potiahnutí ako kužeľ ľahko uvoľní. Ale je to oveľa náročnejšie, ak je 

kolík širšou časťou v zemi a tenšou hore. Nad širšou časťou je udupaná 

zem a jednoduchým ťahaním nadvihujeme zem okolo kolíka a musíme 
prekonávať veľmi veľké trenie. Čím je kolík hlbšie, tým je to ťažšie, aj 
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keď sa ho usilujeme vykývať. Preto aj funkčnosť kolíka je spoľahlivejšia, 

ak je jeho hrubší koniec v zemi. 

A ešte jeden dôvod. Drevo sa skôr poškodí a kolík sa pri zatĺkaní 

častejšie zlomí, ak ho udierame po hrubšom konci. Vtedy sa vlákna 
rýchlejšie oddeľujú od jadra (drevo sa štiepi, lebo sila úderu sa prenáša 

do okrajov kmeňa) a nárazy sa prenášajú z hornej hrubšej do dolnej 

tenšej časti, ktorá zvykne prasknúť. Ale keď kolík zatĺkame do zeme 

udieraním po jeho tenšom konci, ten sa tak rýchlo neštiepi (sila úderu 

sa prenáša dovnútra kmeňa) a ani sa ľahko nezlomí, lebo smerom nadol 
je kolík hrubší a pevnejší. Preto je správne zatĺkať kolíky do zeme 

hrubším koncom. 

Poviete si, banálne. A je to tak. Ale keď som sa o tom s otcom hádal, 

bola to hádka ako o život. Lebo som nechcel ustúpiť a chcel som 

dokázať, že ja mám pravdu, aj keď to bola hlúposť. Keď som si neskôr 

uvedomil, že som obhajoval neobhájiteľné a tým ohrozoval náš vzťah, 
a keď som otvorene a pokorne pred otcom uznal, že som sa mýlil, to tiež 

nebola banalita. Naše vzájomné puto sa veľmi upevnilo. Tati, mal si 

pravdu. A nie prvýkrát. 
Štefan Evin 

 

 

Milý Boţe, 
dnes sa mi zatiaľ darí. 

Ešte som neklebetila, 

nestratila sebaovládanie, 

nebola som mrzutá, 

nevraživá, sebecká ani 

bezohľadná. 

Ešte som nefrflala, 

nesťažovala sa a ani 

čokoládu som si nedala. 

Dokonca ani kreditku som 

ešte nevytiahla. 

Ale asi za minútu vyleziem z postele a potom 

budem naozaj potrebovať tvoju pomoc. 
Z pultu levického papiernictva 

 


