
 

 

 

 

Na veľkom 
 plastovom lietajúcom tanieri pre deti je nálepka, ktorá varuje: Tento 

výrobok obsahuje malé časti, nebezpečenstvo prehltnutia alebo 
vdýchnutia! Ale ani kôň by ho neprehltol. No výrobca aj predajca sa 

istia pred zákazníkmi, ktorí svoju zodpovednosť za bezpečnosť 

vlastných detí posúvajú mimo seba. V krajine, kde sa ľudia radi súdia 

o hocičo a s kýmkoľvek, musí byť k obyčajnému rebríku dlhý a podrobný 

návod, ako ho používať a ako ho nepoužívať, lebo za prípadný úraz je 

zodpovedný výrobca! Za to, že mačka neprežila sušenie v mikrovlnej 

rúre nemôže jej pani, ale výrobca, ktorý na to neupozornil. Aj naši 

meteorológovia začali vydávať varovania, že bude pršať, a že keď bude 

veľa pršať, môže prísť veľká voda... Smeruje to k tomu, že radosti 

budú iba našou súkromnou zásluhou a v prípade akýchkoľvek problémov 

sa stávame obeťami druhých. Ľudia sa dožadujú práv bez povinností.  
pokračovanie na poslednej strane 

Bohoslužby 

5.6. 9:30  Ervin Mittelmann  

12.6. 9:30  Štefan Evin 

VEČERA PÁNOVA 

19.6. 9:30 

 

14:30 

 Štefan Evin  

DEŇ RODINY  

ZBOROVÉ POPOLUDNIE V HORNEJ SEČI 

26.6. 9:30  Csaba Tolnai  

Sviatok nanebovstúpenia Pána – spoločné bohoslužby 
2.6.  19:00  Štvrtok * Csaba Tolnai 

Sviatok zoslania Ducha svätého – spoločné bohoslužby 
13.6.  19:00  Pondelok * Štefan Evin 
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Modlitebné stretnutia v stredu 
 

 
Levice 
19:00 

Horná Seč 
19:00 

Dolná Seč 
19:00 

M.Ludany 
19:00 

N. Tekov 
19:00 

8.6. Ľ.Fazekaš G.Sirotňák  M.Haszics  

15.6.     Š.Evin 

22.6. J.Prišťák  J.Tomašovský   

29.6. J.Henţel M.Machajdík  Cs.Tolnai  

 

Porada staršovstva 
20.6. pondelok 18:00 

 

Celoslovenský pobyt seniorov 
26.6.-2.7. Remata 

 

Hostitelia 
5.6. 

 

Potocká Valéria 

Šalingová Zuzana 

19.6. Henţelová Elena (HS) 

Fazekašová Ľubica 

 

12.6. Bálintová Eva 

Tomašovská Judita (HS) 

26.6. Bencsová Alţbeta 

Márföldiová Eva 

 

Blahoželáme k narodeninám 

Černík Ondrej, Nový Tekov, (75) 3.6.  

Pápay Jozef, Horná Seč, (69) 3.6. 

Lüleyová Juliana, Levice, (65) 4.6. 

Pápayová Zuzana, Levice, (67) 7.6. 

Horániová Elena, Levice, (60) 13.6. 

Huraj Pavol, Horná Seč, (77) 16.6.  

Gulyás Jozef, Dolná Seč, (85) 17.6. 

Potocký Štefan, Mýtne Ludany, (79) 18.6. 

Tichý Karol, Levice, (77) 24.6.  

Sakošová Helena, Tekovské Luţany, (84) 25.6.  

Hankószka Darina, Levice, (64) 26.6. 
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Narodil sa syn Simon, Vlastimilovi a Renáte Suchanským (7.5.) 
 

Manželom Jaroslavovi Czirjákovi a Zuzane Törökovej, ktorí 14.5. 

uzavreli manţelstvo, vyprosujeme Boţiu milosť a pomoc v budovaní 

spoločného ţivota  

 

O čom rokovalo staršovstvo v máji 
Informácie sú dostupné v tlačenom vydaní 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 

Uzávierka čísla: Vţdy v stredu pred poslednou nedeľou v mesiaci. 

Absolventi škôl – stredných, vysokých aj iných 
Radi by sme vyjadrili našu gratuláciu, radosť a vďačnosť za Boţiu 

pomoc tým, ktorí úspešne ukončili štúdium. Nemáme však prehľad 

o tom, kto a kde študoval. Prosíme, oznámte do kancelárie zboru 
(telefón, e-mail) akú školu ste ukončili. 

mailto:levice@cb.sk
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dokončenie z prvej strany 

  V Taliansku sa práve rozhodli podať žaloby na seizmológov za to, že 

neurčili presný čas a miesto zemetrasenia v roku 2009. Tak radi by sme 

mali veci pod kontrolou a keď to nejde, tak sa aspoň hľadá vinník. 

Lenže nie seizmológovia a meteorológovia môžu za pohyby zeme a 

počasia. Boh to už predpovedal. Čo máme vedieť, často nevidíme. 

Vyzerá to tak, že „figovník mení farbu listov“ ako povedal Pán Ježiš 

(Mt 24:32) - sú to biblické znamenia: zemetrasenia, hurikány, suchá, 

záplavy, požiare, tsunami, tornáda, epidémie. Kresťan má spozornieť 

a byť pripravený, aby sa Kristov príchod pre neho nestal najväčším 

prekvapením v živote. Čo vôbec nepoznáme, chceme určiť. 

Zatiaľ nás (neviem, či aj seba) prekvapil kazateľ Harold Camping, ktorý 

stanovil koniec sveta na sobotu 21.mája (predtým na rok 1994). Ani 

teraz sa naplnenia svojho proroctva nedočkal. Na pár dní zmizol z očí, 

potom vystúpil s priznaním: „Pomýlil som sa vo výpočtoch, koniec sveta 

príde o 5 mesiacov neskôr.“ 

Svet sa chveje v kŕčoch, odkedy ho človek zobral do svojich rúk. 

Predpovedajú - a je to na smiech. Nepredpovedajú - a je to na žalobu. 

Ako dobre, že svet aj naše životy sú v rukách Pána a Spasiteľa. 
Štefan Evin 
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Drž sa zubami - nechtami Božieho Slova 
Toto bolo heslo tohtoročnej Konferencie pracovníkov mládeţe (KPM) 
v marci v Ţiline. Sústredila sa na to, ţe my kresťania sa máme drţať 

Boţieho Slova silno – „zubami-nechtami.“ Organizovalo ju, tak ako po 

iné roky, Tréningové centrum Kompas. 

Prišli pracovníci z rôznych evanjelikálnych cirkví zo Slovenska, Srbska, 

Čiech a iných krajín. Bolo nás spolu 722 mladých ľudí. Na príprave 

konferencie sme pracovali celé mesiace. Odkedy som prišla do Ţiliny, 
tento projekt tvoril hlavnú náplň mojej práce. Ţila som ňou, premýšľala, 

premietala si v hlave rôzne situácie, na ktoré som sa mala pripraviť. 

V pondelok pred konferenciou prišli prví dobrovoľníci. Boli medzi nimi 

aj naši mladí z Levíc. Bez pomoci Zuzky Potockej a Borky Marföldiovej si 

neviem predstaviť, ako by som stihla niektoré veci. Pri týchto dvoch 
dievčatách som opäť videla, ţe priateľstvo ktoré spája sluţba, má oveľa 

hlbší rozmer. Dievčatá, ďakujem! Tieţ ďakujem všetkým dobrovoľníkom, 

ktorých bolo takmer 100. Bez nich by nebola KPM takou, akú ju 

poznáme. Z Levíc prišiel celý tím. Stráţili vchod a vítali účastníkov. Na 

seminári vyučoval brat kazateľ Štefan Evin. Miško Greksa poslúţil 

svojou hrou na saxofón počas hlavného programu a ujo Ľudo rozprával 
o vernosti Boţiemu Slovu počas celého ţivota na piatkovom hlavnom 

programe. Svojim príbehom bol podľa spätnej väzby z dotazníkov 

najväčším povzbudením počas celej konferencie. Bola to konferencia 

o Boţom Slove. Rečníci ako Marián Kaňuch, Peter Hrubo, Bohdan 

Hroboň, ujo Ľudo a mnoho ďalších na seminároch nás učili ako 

pracovať s Bibliou a ako ju vyučovať ďalej. Ako inštruktor učí mladých 
lezcov liezť, tak aj nám títo učitelia odovzdali cenné rady ako Bibliu 

študovať a ako sa dá s ňou pracovať. Konferencia nebola len o štúdiu. 

Ako kresťania chceme Bibliu vnímať ako milovanú autoritu, ktorá je 

súčasťou nášho ţivota, rozhodovania a smerovania. Chceme ju milovať 

a ţiť aj dnes na Slovensku. 
Evka Kohútová 

Svedectvá niektorých účastníkov: 

Bára Miklošová 
KPM bola pre mňa iná ako minulý rok. Boli to základy, ktoré mi pomohli 

uvedomiť si na akom základe mám stáť. Odznelo veľa dobrých 
myšlienok. Vďaka výzvam som mohla urobiť aj záväzné rozhodnutia. 
Som nadšená zo seminárov, na ktorých som dostala veľa dobrých rád, 
ale aj „facku“. Pomohla mi uvedomiť si, že málo robím a nie tak 
zodpovedne ako by som mala. Vždy som vzor. Odo mňa záleží, či sa 
nechám budovať a budem dobrým vzorom alebo sa na to vykašlem 
a budem zlým vzorom. Zamilovala som si Bibliu a verím, že cesta s ňou 
bude tá najlepšia. 
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Tomáš Néma 
Podľa mňa je KPM skvelá konferencia. Dáva ľuďom nový dych. Vidím, že 

práca s ľuďmi je časovo aj psychicky náročná. Často sa ľudia rýchlo 
vzdávajú a prvotný plameň v nich vyhasína. Aj ja som potreboval 
povzbudenie a načerpať nové sily. Na konferencii sa moje potreby 
naplnili. Mal som tú milosť, byť aj medzi dobrovoľníkmi a vidieť tak trochu 
aj do zákulisia. Konferencia bola perfektne pripravená a vymodlená. 
Mnohí tu našli povzbudenie k službe. Veď kto žije pre Ježiša, po ničom 
inom ani netúži. 

 

Pravá duchovnosť – pokračovanie 

Sloboda od pút hriechu 1. 

Biblia nám hovorí, ţe dilema ľudskej rasy, s ktorou človek tohto storočia 

toľko zápasí, má morálnu podstatu. Základným problémom ľudskej 

rasy je hriech a vina - skutočná morálna vina, nielen nejaké pocity viny, 

a skutočný morálny hriech, pretoţe sme zhrešili proti Bohu, ktorý 

existuje a je svätý. Dôvodom nášho hriechu nie sú iba isté metafyzické 

a psychologické nedostatky. Ak by sme biblickú nádej na slobodu od 
pút hriechu postavili na akýkoľvek iný základ, bola by to iba krutá 

ilúzia. 

V tomto ţivote sa pred nami otvára otázka, či v súčasnom ţivote 

môţeme očakávať dokonalosť. Osobne si myslím, ţe pri takomto 

uvaţovaní sa veľmi ľahko chytíme do pasce nekonečných diskusií o číro 
abstraktných ideách. Istý známy a často pouţívaný výrok hovorí, ţe 

môţeme mať slobodu od „všetkých vedomých hriechov“ (od tých, 

o ktorých vieme). Ja si však myslím, ţe kaţdý, kto študuje Boţie slovo 

a následne študuje skúsenosti ľudí so slobodou od hriechu dôjde 

k záveru, ţe slová ako „vedieť“ alebo „vedomý“ v spojení s hriechom sú 

problematické. Ich problém, je v tom, ţe človek od samého pádu do 
hriechu opakovane sám seba klame. Dokáţeme samých seba oklamať 

i hlboko v našej podvedomej a ne nevedomej prirodzenosti. O čo viac sa 

Svätý Duch dotýka nášho ţivota a dostáva sa hlbšie do nášho vnútra, o 

to viac spoznávame, ţe naša prirodzenosť je ako hlboká studňa. Človek 

je viac neţ len to, čo je na povrchu. My ľudia sme ako ľadovec - jedna 
desatina z nás je nad hladinou a deväť desatín je pod ňou. Oklamať 

samých seba môţeme naozaj veľmi ľahko, preto si aj na slovo „vedomý“  
musíme dávať pozor. Čoho sme si vlastne vedomí? 

Počas dlhých rokov, keď so mnou zápasil Svätý Duch, som si stále viac 

a viac uvedomoval hĺbku mojej prirodzenosti a hĺbku dôsledkov tohto 

hrozného pádu v záhrade Eden. Podľa Písma je od pádu človeka všetko 
pod zmluvou milosti. Zmluvný vzťah zaloţený na skutkoch bol zničený 

úmyselným, slobodným a nepodmieneným rozhodnutím Adama a Evy. 
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Namiesto neho dostal človek okamţite z Boţej milosti zasľúbenie 

o Mesiášovi, ktorý mal v budúcnosti prísť. Preto uţ od samotného pádu 
závisí všetko od dokonaného diela Pána Jeţiša na kríţi. Nič nezávisí od 
nás. 
Ak preto preţívame v ţivote skutočné víťazstvo, nesmieme ho povaţovať 
za svoje víťazstvo alebo za svoju dokonalosť. Je to Kristovo víťazstvo 

a Kristova svätosť. Kým sa zaoberáme svojím vlastným posvätením, 

skutočné posvätenie nám chýba. Pravé posvätenie je vţdy Kristovo. 
Francis Schaeffer, Pravá duchovnosť, Porta libri 2004, str. 127-130  

Sme závislí  
Uverejňujeme prvú časť správy predsedu Rady Cirkvi bratskej brata 
Jána Henžela, ktorú predložil Konferencii našej cirkvi v máji 2011. 

Mocou milosti, ktorá mi bola daná, každému z vás hovorím, aby si 
nemyslel o sebe viac, ako treba, ale aby o sebe zmýšľal skromne, podľa 
toho, akú mieru viery každému udelil Boh. Lebo ako v jednom tele máme 
mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak sme mnohí 

jedno telo v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údmi 
(Rimanom 12:3-5). 

 

Milí členovia Rady, bratia kazatelia, delegáti, vikári a hostia! 

Cirkev bratská si v uplynulom roku s vďačnosťou svojmu Pánovi 

pripomínala 130. výročie svojho vzniku. Jubileá sú dôleţité nato, aby 

sme si pripomínali, čo bolo a zostalo pre nás dôleţité a podstatné. Ako 

stromy, ktoré nemajú svoje korene hlboko, nedosiahnu svojimi vetvami 

vysoko, tak aj ľudia, ktorí stratili svoju kotvu v minulosti, nemajú ani 

veľa nádeje do budúcnosti. Verím, ţe kniha br. kaz. Miloslava Jecha 
Pátrání po církvi je v tomto smere významnou sondou do teológie dejín 

cirkvi všeobecne, na pozadí ktorej by mohli vzniknúť dejiny Cirkvi 

bratskej konkrétne. To je úloha pre našich cirkevných historikov, medzi 

ktorých ja nepatrím. 

V po-jubilejnom roku uţ toto nemusí byť komplexná správa, ktorá 

pokrýva všetky podstatné oblasti nášho ţivota. Preto si môţem snáď 
dovoliť vybrať len jednu stránku nášho ţivota, pozrieť sa na ňu krátko 

dozadu a najmä dopredu. Mohli by sme ju nazvať „vzájomná závislosť.“ 

Nechcem o nej hovoriť preto, ţe viem k nej povedať niečo nové a uţ 
vôbec nie originálne. Pri nedávnom čítaní zborníčka Pravdivé slovo 
o Svobodné církvi reformované z roku 1911 som si uvedomil, ţe otázka 

zriadenia cirkvi je medzi nami ţivá vlastne ešte od čias starej Jednoty 
bratskej. 
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Musíme však začať ešte ďalej ako pri vyznaniach a zásadách našich 

otcov-zakladateľov. Musíme začať v Písme, ktoré je a musí zostať 

normou nášho kresťanského ţivota. Budeme preto najprv hľadať 

biblickú normu a potom ju aplikovať s pomocou Boţou, aj vás všetkých. 
Základom k tomu nám bude text (R 12:3-5), ktorý som uviedol v úvode. 

1. Sme absolútne závislí od Krista, našej hlavy  

Ako v ostatných Pavlových listoch, tak aj tu stojí jeho mravouka (kap. 
12-16) na jeho vierouke (kap. 1-11). Začal všeobecnou hriešnosťou 

ľudstva a všeobecnou milosťou Boha. Potom od 3. kap. čítame o jeho 

nekonečnej láske, z ktorej poslal svojho Syna, aby zomrel za naše 

hriechy a o ospravedlnení jedine vierou. Čítame o moci Boţieho Ducha, 

ktorým vzbudzuje zo smrti k novému ţivotu a o Boţích večných 
zámeroch s jeho stvorením. Preto to, čo začína 12. kapitolou, je 

logickým dôsledkom toho, čo jej predchádzalo. Prvých 11. kap. bolo 

o Boţom milosrdenstve a posledné 4 kap. sú konaním na základe 

Boţieho milosrdenstva (v. 1). 

Úzke prepojenie existuje však nielen medzi prvou a druhou časťou listu 

(kap. 1-11 a 12-16), ale aj medzi úvodnou tézou jeho mravouky (12:1-2) 
a prvou naliehavou výzvou (12:3-8). Vţdy to tak bolo a dodnes je, ţe 

kultúra, prostredie, v ktorom ţijeme, diktujú náš spôsob myslenia 

a ţivota. Je to veľmi prirodzené, ale ak sme kristovci, tak je to veľmi 

nesprávne. Ak sme naozaj uverili v Jeţiša Krista ako nášho boţského 

Záchrancu, tak sa musí premieňať naše zmýšľanie a náš ţivot sa musí 
riadiť hodnotami, ktoré určuje Boţia dokonalá vôľa. Tomu nestačí 

zasvätiť len duchovnú či intelektuálnu stránku nášho ţivota (náš 

software), ale obetovať mu celé svoje telo – hardware aj software, ktorým 

nás Boh vybavil. 

Ak nechceme ísť aţ ku stvoreniu, tak na začiatku tohto listu vidíme, ţe 

ani jednotlivý človek, ani celé ľudstvo spolu, nie je absolútne nezávislou 
bytosťou. Boh nás stvoril, Boh nás vykúpil a Boh nám aj vieru udelil (v. 

3). Na ňom sme vţdy boli a navţdy zostaneme absolútne závislí.  

Mnohí si teraz zrejme hovoríte, ţe načo rozprávam o takej základnej 

pravde na cirkevnej konferencii. Nuţ, z toho istého dôvodu, z akého 

o tom hovoril aj apoštol. Totiţ Rimania v 1. storočí aj Slováci v 21. 
storočí veľa rozprávali o jednote v rôznosti. Jedni pritom zdôrazňovali (a 

zdôrazňujú!) jednotu na úkor rôznosti, čo viedlo k totalitným 

diktatúram – politickým aj náboţenským. Druhí zdôrazňovali (a 

zdôrazňujú!) rôznosť na úkor jednoty, čo viedlo k individualizmu. 

Kresťanské učenie o svätej Trojici a Pavlovo učenie o Cirkvi ako tele 

nepripúšťa ani jedno ani druhé. Aj v tomto liste nachádzame viackrát 
jeho dôleţitý výrok „v Kristovi.“ Sme „ospravedlňovaní vykúpením 
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v Jeţišovi Kristovi“ (3:24). Dar „Boţej milosti je večný ţivot v Jeţišovi 

Kristovi, našom Pánovi“ (6:23). „A tak teraz uţ nejestvuje odsúdenie pre 

tých, čo sú v Jeţišovi Kristovi“ (8:1). Keď sa teraz Pavol díva na cirkev 

ako telo, ktoré má mnoho a veľmi rôznorodých údov s rôznymi 
funkciami, ţivot tela a zmysel jeho existencie je absolútne závislý na 

Hlave: „Tak sme mnohí jedno telo v Kristu“ (v. 5a). Ak nebudeme jedno 

telo v Kristovi, tak nám zostane len rôznosť, ale určite nie jednota, 

lebo tá sa nedá zabezpečiť cirkevnou ústavou ani poriadkami, hoci 

pre fungovanie tela sú dôleţité (1K 14:40; 16:1; Kol 2:5; Tit 1:5).  

Ako sa naša závislosť od Krista prejavuje v našom ţivote? Najprv tak, 

ako to Pavol práve dokázal v prvých 11 kapitolách listu Rimanom. 

Evanjelium Boţie je dosvedčené písmami Starej a Novej zmluvy. Jeţiš 

Kristus je väčší ako čierne písmenká vytlačené na bielom papieri 
zviazané do knihy s nápisom Biblia, ale ţiadne iné evanjelium nemáme. 

Našou Hlavou nie je budhistický Jeţiš, ktorý je jedným z tisícov 

boţstiev, ani moslimský prorok Jeţiš, ale ani skrotený Jeţiš 

racionalistickej teológie, či mystický Jeţiš kresťanských entuziastov. 

Našou hlavou je Jeţiš, „ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho 
potomstva, ktorý je podľa Ducha svätosti ustanovený od vzkriesenia 

z mŕtvych ako Boţí Syn... Skrze neho sme dostali milosť a apoštolstvo, 

aby sme pre jeho meno privádzali k poslušnosti viery všetky národy“ (R 

1:3-5). Toho poznáme len zo stránok Biblie. 

Tu máme dočinenia s autoritou a dostatočnosťou Biblie. Dúfam, ţe ešte 

aspoň predpokladáme autoritu a dostatočnosť Biblie, ale obávam sa, ţe 

na akademickej a ekumenickej úrovni ju veľmi nezdôrazňujeme 

v záujme toho, aby sme boli rešpektovaní. Ak je to skutočne tak, potom 

sme vykročili smerom k popretiu jej autority a dostatočnosti. Akého 

Jeţiša budeme potom milovať, nasledovať a očakávať? 

Jeţiš Pavlovho evanjelia sa svojou zástupnou obeťou na kríţi stal 

prostriedkom zmierenia (gr. hilastérion, R 3:24-25), ktorý nám získal 

Boţí večný oslobodzujúci rozsudok. To nie je len Boţí súcit 
s nemohúcimi hriešnikmi. Áno, aj to (Hb 4:15)! Kristov kríţ priniesol 

Boţiu amnestiu pre Bohom usvedčených rebelov (R 3:19b,23). Tým sme 

sa stali imúnni nie voči hriechu, ale voči odsúdeniu (R 8:1). Kristus 

trpel muky kríţa nie s nami, ale za nás (R 8:3). To je naša Hlava, „lebo 

od neho, skrze neho a pre neho je všetko“(R 11:36; Kol 1:14-20), aj 

Cirkev bratská! Od neho sme absolútne závislí. Toto nám povedal (a 
urobil!) Boh. Pre toto milosrdenstvo Boţie nás vyzýva apoštol Pavol, aby 

sme vydávali svoje telá ako ţivú, svätú, Bohu príjemnú obeť (R 12:1). 

Táto odpoveď je našou zodpovednosťou, o ktorej je zvyšok tohto 

skvelého listu. Prvá oblasť, na ktorú to Pavol uplatňuje, sa týka vzťahov 

kresťanov navzájom, teda cirkvi. 
dokončenie nabudúce 
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Vyhlásenie 14 slovenský novinárov 

Ako novinári vyhlásenia skôr čítame, neţ píšeme. Ale tentoraz si 

dovoľujeme urobiť výnimku. Vďaka najvplyvnejším médiám sa o práve 
na potrat hovorí s takou úctou, akoby išlo o základné ľudské právo, 

ktoré modernému človeku nemoţno uprieť. 

Nedávno médiá informovali o rozhodnutí Univerzitnej nemocnice v 

Bratislave, ţe odmieta vykonávať potraty na ţiadosť. Viacerí novinári 

ihneď kritizovali nemocnicu, ţe ohrozuje dostupnosť potratov. Tá pod 

mediálnym tlakom napokon ustúpila – a nenarodené deti sa budú 
naďalej usmrcovať. Patríme ku skupine tých novinárov, pre ktorých to 

nie je dobrá, ale veľmi smutná správa. Bez ohľadu na náš svetonázor a 

vierovyznanie sme presvedčení, ţe človek má neodňateľné právo na ţivot 

uţ od počatia. Pred narodením neexistuje ţiadna hranica, za ktorou by 

sa dalo dieťa označiť za neidentifikovateľný zhluk buniek. Od 
samotného počatia si nesieme genetickú informáciu, ktorá sa nemení. 

Hoci prístroje dnes dokáţu od siedmeho týţdňa zachytiť činnosť srdca a 

mozgu, podľa našich zákonov je moţné aţ do 12. týţdňa zabiť dieťa len 

tak na poţiadanie – bez akéhokoľvek závaţnejšieho zdravotného dôvodu. 

A za poplatok okolo 250 eur. 

Tieto zákony sú podľa nás neľudské. V priebehu posledných 50 rokov 
im podľa štatistík na Slovensku padlo za obeť vyše 1 300 000 

nenarodených detí. Hoci potratovosť dlhodobo klesá, a hoci sa dnes dá 

neţelanému tehotenstvu vyhnúť ako nikdy predtým, situácia na 

Slovensku je stále alarmujúca. Vo viacerých okresoch a mestách sa 

končí umelým potratom tretina tehotenstiev. Napríklad v bratislavskej 
Petrţalke sa aţ 36 percent tehotenstiev končí drastickým zákrokom, 

ktorý pre lepšie svedomie nazývame umelým prerušením tehotenstva. 

Naliehavým problémom tejto krajiny nie je dostupnosť potratov. Sú ním 

samotné potraty. Preto sa aj ako novinári pridávame k hlasu tých, ktorí 

volajú po ochrane ţivota nenarodených detí. Svoju podporu za ţivot 

vyjadrujeme touto stránkou. K nášmu vyhláseniu sa vyplnením 
jednoduchého formulára môţe pridať kaţdý. Ďakujeme. 

(Stanovisko novinárov nemusí vyjadrovať názor redakcie, v ktorej 

pracujú.) 

Signatári: Ladislav Bariak, Aktuálne.sk; Jaroslav Barborák, Slovenský 

rozhlas; Gabriel Beer, Trend; Dag Daniš, Hospodárske noviny; Jaroslav 
Daniška, .týţdeň; Marína Gálisová, .týţdeň; Martin Hanus, .týţdeň; 

Zuzana Hanusová, Slovenský rozhlas; Tomáš Hudák, TV Markíza; 

Eugen Korda, SME; Pavol Kubík, Trend; František Múčka, Trend; 

Andrej Onufer, Aktuálne.sk; Martina Tvardzíková Ruttkayová, 

Hospodárske noviny  


