
 

 

 

 

Žijeme 
v susedstve piatich krajín. Všade majú prázdniny a je zaujímavé, že 

v júli má štátny sviatok okrem nás iba náš najbližší český sused. Jeden 

zo sviatkov máme s Čechmi spoločný - spomienka na príchod solúnskych 

misionárov Cyrila a Metoda (5.júl). Je to svojim spôsobom kresťanský 

sviatok, ktorý sa spája s pozitívnou historickou udalosťou. O deň na to 

si už iba v Čechách pripomínajú iný sviatok, ktorý by bolo presnejšie 

nazvať nekresťanský: popravu pražského kazateľa a reformátora Jána 

Husa (6.7.1415). Za obidvoma udalosťami stála cirkev. Obe mali 

ďalekosiahly dopad a ukazujú rozporný, až tragický obraz kresťanstva, 

ktorá v mene ľudskej cirkvi poprie Kristovo evanjelium milosti, pravdy 

a lásky. Je v tom však aj nadčasové povzbudenie: Evanjelium je 

potrebné niesť aj dnes k susedom aj do všetkých končím zeme. A aj 

dnes môžeme naraziť na veľký odpor. Najkrajší odkaz Husa je o 

pravde: "Věrný křesťane: hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, 
miluj pravdu, mluv pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti." 

Štefan Evin  

Bohoslužby 

3.7. 9:30  Ján Henžel  

10.7. 9:30  Štefan Evin 

VEČERA PÁNOVA 

17.7. 9:30  Miroslav Haszics  

24.7. 9:30  Csaba Tolnai  

31.7. 9:30  Jaroslav Tomašovský 

7.8. 9:30  Miroslav Machajdík 

14.8. 9:30  John Taylor 

VEČERA PÁNOVA 

21.8. 9:30  Euan Dodds 

28.8. 9:30  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 

6.7. Cs. Tolnai   Š. Evin  Š.Suchanský 

13.7. Ľ. Fazekaš M. Haszics  Š. Evin  

20.7. M.Tomašovský  M.Machajdík   J. Vetor 

27.7. J. Kováč Cs. Tolnai  O. Kerekréty  

3.8. J. Bálint  D. Fazekaš  J. Šajben 

10.8. V.Suchanský M. Haszics  O. Garaj  

17.8. J. Kušnierik  Š.Suchanský  Š. Evin 

24.8. J.Tomašovský M.Machajdík  Š. Evin  

31.8. Š. Evin  D. Peter  Š. Hasič 

 

Porada staršovstva 
22.8. pondelok 18:00 

 

Výlet dorastu 
 9.7.-16.7. Diel 

 

28.7.-3.8. KECY – evanjelizačný tábor, Martinské hole 

 

Výlet MDK  
18.7.-24.7.  Repište 

 

Celoslovenský detský výlet NB 

6.8.-13.8.  Pribylina 

 

Škótsko-slovenský týždeň pre mladých 

12.8.-18.8.  Mládežnícke centrum, Kontakt 
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Hostitelia 
3.7. 

 
Moravská Oľga 
Prišťáková Lýdia 

7.8. Hurajová Alžbeta 
Galková Viera 

10.7. Gulásová Mária 

Guťanová Alena  

14.8. Sirotňáková Erika 

Prištiaková Ľubica 

17.7. 

 

Zomborská Milena 

Tomašovská Marta (HS) 

21.8. Guťanová Helena 

Pápayová Milota (HS) 

24.7. Mandúchová Janka 

Suchánska Emília 

28.8. Lüleyová Júlia 

Guťanová Miriam (HS) 

31.7. Kováčová Júlia 

Markušová Jarmila 

  

 

Blahoželáme k narodeninám 
Tomašovská Zuzana, Horná Seč, (91) 1.7.  

Benkeiová Zuzana, Dolná Seč, (81) 3.7.  

Valová Helena, Nový Tekov, (62) 5.7.  

Hurajová Zuzana, Horná Seč, (73) 9.7.  

Pápayová Zuzana, Horná Seč, (63) 10.7. 

Zomborský Štefan, Levice, (64) 17.7.  

Suchánsky Štefan, Levice,  (67) 18.7.  

Racsková Anna, Levice, (63) 21.7. 

Kóšová Zuzana, Nový Tekov, (61) 21.7. 

Benkei Ján, Dolná Seč, (82) 23.7.  

Machajdík Vladimír, Horná Seč, (61) 23.7. 

Šajbenová Alžbeta, Levice, (92) 25.7.  

Marföldiová Irena, Levice, (73) 27.7.  

Tichá Dobroslava, Levice, (74) 29.7.  

Tomašovská Zuzana, Levice, (68) 31.7.  

Greksová Mária, Horná Seč, (76) 1.8.  

Šajbenová Mária, Levice, (61) 3.8. 

Suchánska Ružena, Levice, (68) 7.8.  

Chabadová Mária, Kalná n/Hronom, (64) 7.8.  

Lüley Viktor, Levice, (69) 9.8.  
Guťan Michal, Levice, (64) 9.8. 

Markušová Zuzana, Santovka,  (84) 14.8.  

Sakošová Helena, Levice, (77) 19.8.  
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Moravský Jozef, Kalná n/Hronom, (87) 24.8.  

Pokoracká Juliana, Podlužany, (77) 25.8.  

Sakošová Zuzana, Horná Seč, (79) 26.8. 

Moravská Oľga, Levice, (60) 26.8.  

Debrovská Elena, Levice, (65) 29.8.  

Čelovsky Ján, Dolná Seč, (81) 31.8. 

 

Rozlúčili sme sa 
s Helenou Sakošovou z Dolnej Seči vo veku 83 rokov (8.6.) 

a Štefanom Markušom vo veku 83 rokov (10.6.) 

 

 

Bolo nám dobre, nie? 
Po dvoch daždivých rokoch sme tohtoročný Deň rodiny mohli znova 

prežiť v Hornej Seči. Mali sme k dispozícii veľa dobrého jedla, veľa 

rozmanitých aktivít, prišlo veľa ľudí a pripravilo to veľa ochotných 
bratov a sestier. Vďaka Bohu, že nám štedro doprial tak veľa dobrého 

prostredníctvom mnohých ochotných a štedrých bratov a sestier. 

Ďakujeme vám a tešíme sa na budúce leto!  

 

 

20 ročné jubileum 
Vo februári 1991 vyšlo v našom zbore prvé číslo Kresťanskej panorámy, 

predchodkyne neskoršej Vinice (január 1994) a súčasného Infolistu 

(január 2007). Ďakujeme všetkým, ktorí sa v období 20 rokov – a to je 

dosť dlhý čas - podieľali na ich príprave. Ďalší sa stále môžu pridať. 



   5 

Gratulujeme absolventom... 
1. Bc. Babincová Ivana – Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila 

a Metoda, Trnava 

2. Mgr. Dráfi Alžbeta - Katedra špeciálnej pedagogiky, Univerzita 

Jana Amose Komenského, Praha 

3. Bc. Greksová Bohuslava – Fakulta sociálnych vied 

a zdravotníctva, UKF, Nitra 

4. Bc. Gulás Daniel – Technická fakulta, Poľnohospodárska 

univerzita, Nitra 

5. Mgr. Kohútová Eva – Filozofická fakulta, UKF Nitra 

6. Mgr. Kušnierik Samuel - Fakulta prírodných vied, UMB 

B. Bystrica 

7. Bc. Márföldiová Zuzana – Filozofická fakulta, UKF Nitra 

8. Bc. Markuš Martin - Dubnický technologický inštitút, Dubnica 

nad Váhom, pobočka Levice  

9. Ing. Pangrác Pavol – Strojnícka fakulta, STU Bratislava 

10. Bc. Prištiak Tomáš - Fakulta dramatických umení, Akadémia 

umení B. Bystrica 

11. Bc. Szakálová Miriama - Fakulta sociálnych vied 

a zdravotníctva, UKF Nitra 

12. Bc. Šajben Rastislav – Ekonomická fakulta, UMB B. Bystrica 

13. Bc. Šajbenová Andrea – Ekonomická fakulta, UMB B. Bystrica 

 

1. Bachorík Kristián – Stredná odborná škola L. Bielika, Levice 

2. Hasičová Lucia - Stredná odborná škola L. Bielika, Levice  

3. Hulvejová Michaela – Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, 

B. Bystrica 

4. Hudec Pavol – Pedagogická a sociálna akadémia, Levice 

5. Prišťáková Michaela – Gymnázium Andreja Vrábla, Levice 

6. Sucháčová Martina – Pedagogická a sociálna akadémia, Levice 

 

1. Evin Šimon – ZUŠ, výtvarný odbor 2. stupeň 

2. Hasičová Lucia – ZUŠ, klavír a výtvarný odbor 2. stupeň 

A tým, o ktorých sme sa to zatiaľ nedozvedeli... blahoželáme tiež! 
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NARNIA 
chceli by sme Vás poprosiť o pomoc pri hľadaní úprimne veriacich a 

kvalitných kresťanských učiteľov, ktorí by mali záujem slúžiť Pánu 

Bohu v ZŠ Narnia v Banskej Bystrici a pomôcť pri jej rozvoji. 

Je to kresťanská škola misijného charakteru, kde viac ako 70% detí 

a ich rodín nenavštevuje žiadne cirkevné spoločenstvo. Škola vznikla 

pred piatimi rokmi a stojí na prahu rozvoja druhého stupňa. S tým 

súvisí nápor na nových učiteľov. Boli by sme veľmi radi, keby 

väčšinu nášho pedagogického zboru tvorili učitelia, ktorí nasledujú 

Ježiša Krista. Zatiaľ je náš kolektív učiteľov zložený z kresťanov, ale 

Banská Bystrica a jej okolie prestáva stačiť. Preto sa obraciame aj na 

ľudí z iných miest. V prípade, že by niekto z Vás poznal niekoho, 

koho by sa mohla táto ponuka týkať, budeme veľmi vďační, ak mu 

náš e-mail posuniete.  

Konkrétne ide o pozície pre dvoch ľudí: 

1. Vychovávateľ pre 1. ročník s možnosťou stať sa učiteľom 

1.ročníka v ďalšom školskom roku - najlepšie vzdelanie - 

vychovávateľ, špeciálny pedagóg alebo učiteľ 1-4 

2. Triedny učiteľ pre 4. ročník, najlepšie aprobácie AJ - SpJ/ Inf/ 

G, alebo AJ/VV/HV/CH/M/SJ. 

Viac informácií o našej škole nájdete na www.narniabb.sk 

Ďakujeme veľmi pekne za pomoc. 

Martina Polohová, riaditeľka školy 
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Pravá duchovnosť – pokračovanie 

Predstavme si takúto situáciu. Už dlhší čas viem, čo nám Boh ponúka 

v súčasnom živote. Som znovuzrodené Božie dieťa a skutočne 

praktizujem pravú duchovnosť, ktorú pre nás Pán Ježiš vydobyl. 

Odrazu však opäť vstúpi do môjho života hriech. Moja každodenná viera 

v Boha z nejakého dôvodu zlyhá. Náklonnosť ku konkrétnemu hriechu 

spôsobila, že som sa vo viere nespoľahol na skutočnosť obnoveného 

vzťahu s Božou Trojicou. Praktizovanie pravej duchovnosti je odrazu 

preč. Ráno, popoludní alebo v noci, vždy keď nad sebou rozmýšľam, 

cítim, že mi niečo chýba. Je to niečo, čo som už poznal - môj pokoj. To 

neznamená, že som sa opäť stal strateným hriešnikom. Ospravedlnenie 

je predsa jednorazové - raz a navždy. No nikto iný, a ani ja sám nevidím 

pri sebe nijaký vonkajší prejav víťazstva Pána Ježiša na kríži. Keď sa na 

mňa ľudia dívajú, nevidia nijaký dôkaz o tom, že stvorenie ľudských 

bytostí nebolo omylom. Nevidia dokonca ani to, že existuje Boh. 

Vďaka tomu, že Pán Boh ma stále pevne drží vo svojich rukách, nie som 

od neho oddelený v zmysle duchovného zatratenia. Došlo však 

k oddeleniu dieťaťa od Otca tak, ako dochádza k oddeleniu vo vzťahu 

medzi rodičom a dieťaťom, a ja sa v myšlienkach stále vraciam k tomu, 

čo som mal predtým. Tu sa nám vtláča otázka: Existuje cesta späť? 

Vďaka Bohu, evanjelium s tým rátalo. Biblia je vždy realistická. Nie je 

romantická; zaoberá sa realitou - tým, kým som. Existuje cesta späť 

a jej základ je nám dobre známy. Je ním opäť Ježišova obeť, dokonané 

dielo Božieho Baránka: raz a navždy dokončené dielo Krista na kríži, 

v priestore, v čase a v konkrétnom bode dejín. 

Rovnako nie je pre nás neznámy ani prvý krok na tejto spiatočnej ceste. 

Nikto nemôže byť ospravedlnený a stať sa kresťanom, ak neuzná svoju 

hriešnosť. Nikto nemôže prijať Ježiša za svojho Spasiteľa, kým 

nepripustí, že je hriešny. V prvom liste Jánovom 1:4-9 je jasne 

napísané, že prvým krokom k obnove kresťana je priznanie si, že to, čo 

urobil, je hriech. Nesmieme si to ospravedlňovať, nesmieme to nazývať 

iným menom, nesmieme zhadzovať vinu na niekoho iného ani to 

považovať za niečo menej ako hriech. Musíme to oľutovať. 

Cieľom Božieho karhania je, aby sme uznali, že konkrétny hriech je 

hriechom. Ak je v našom živote hriech, ale my s ním nič nerobíme a Boh 

nás láskavo nekarhá, potom nie sme Božími deťmi. Boh nás miluje až 

príliš na to, aby nás v hriechu len tak nechal. Miluje nás ako deti, ktoré 

prijal za svoje. Boh nás vychováva s jasným cieľom. Nechce len vniesť 

do nášho života spravodlivosť, on chce, aby sme to „ovocie pokoja a 
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spravodlivosti“ mali. To znamená, že po odstránení svojich nedostatkov 

môžeme opäť prežívať pokoj. Takto vyzerá Božia starostlivosť a láska. 

Má to však jeden háčik. Práve tých kresťanov, ktorí ovocie pokoja 

a spravodlivosti majú, Boh prísne vychováva. Cieľom karhania Boha 

Otca je to, aby uznali, že konkrétny hriech je naozaj hriechom. Božia 

ruka bude tvrdšia a tvrdšia, až kým neuznáme, že to, čo robíme, 

hovoríme či myslíme je hriech. Jeho karhanie neprestane, kým 

neprestaneme my utekať pred jeho rukou prostredníctvom pekných 

rečí, obviňovania iných alebo tak, že si to nejakým spôsobom 

ospravedlníme.  

Je dôležité zdôrazniť, že ide o konkrétny hriech. Nestačí povedať: 

„Zhrešil som“. To ešte nič neznamená. Musíme byť ochotní svoj 

konkrétny hriech pomenovať ako hriech. Musíme sa postaviť spolu 

s Kristom do Getsemanskej záhrady. Tam sa Ježiš modlil ako skutočný 

človek a hovoril presný opak toho, čo povedali Adam a Eva v rajskej 

záhrade“ „Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane.“ Vyznanie, ktoré sa od 

nás vyžaduje, musí znieť podobne tomuto: „Chcem, aby sa v tejto 

konkrétne pomenovanej veci stala tvoja vôľa, lebo teraz vyznávam, že je 

to hriech.“ 

V nijakom prípade nie je možné zotrvávať úmyselne v tme a zároveň mať 

otvorený vzťah s Bohom, ktorý je samé svetlo a svätosť. Boh je osobný 

a zároveň nekonečný a má charakter, ktorý je svätý. Boh, ktorý exituje, 

je takýto a my sme sa stali jeho deťmi. Boh nie je iba doktrínou, nie je 

abstraktný. Boh je osoba, ktorá naozaj existuje. Potom nie je nič 

zvláštne na tom, že keď zhrešíme, a teda urobíme niečo, čo je v úplnom 

rozpore s jeho charakterom, musíme k nemu prísť ako k Osobe. 

Veľká časť nášho hriechu môže byť pod povrchom, môže vrieť v našom 

podvedomí a objaví sa iba z času na čas. Predsa však aj to málo, ktoré 

vyčnieva a ktoré dokážeme vnímať, je hriech. Preto musíme s tým, čo 

vieme, prísť úprimne pred Boha, ktorý nás dokonale pozná a povedať 

mu: „Otče, zhrešil som“. 

Francis Schaeffer, Pravá duchovnosť, Porta libri 2004, str. 130-136  
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Sme závislí – pokračovanie správy predsedu Cirkvi bratskej 

Jána Henžela na konferencii Cirkvi bratskej 2011 

2. Sme vzájomne závislí s inými Kristovcami 
Z prvej časti listu je úplne zrejmé, že človek je kresťanom/kristovcom 

len vtedy, ak je vierou (lat. apprehensio fiducialis) zjednotený s Kristom. 

Veľmi silne a citlivo si to uvedomovali naši otcovia, keď tak často kládli 

otázku: „Miluješ Pána Ježiša?“ Kresťania sú v Kristovi, ale nie každý 
jednotlivo. Kresťania sú v Kristovi ako telo (R 12:4-5). Že „sme mnohí 

jedno telo v Kristovi (v. 5a), o tom sme hovorili doteraz a aspoň zásadne 

tomu rozumieme. Toto telo má jednu Hlavu, ale mnoho a rozdielnych 

údov. Bez niektorých sa dá žiť celkom dobre (napr. mandle, slepé črevo), 

bez iných len veľmi ťažko (napr. ruky, nohy, oči). Každý jeden však má 
pre fungovanie tela veľmi dôležitú funkciu. Tým je opodstatnená naša 

rôznosť. Druhá polovica 5. v. hovorí: „ale jednotlivo sme si navzájom 

údmi.“ Ďalej to Pavol vysvetľuje rozličnými darmi ale rovnakou 

milosťou. Ja sa teraz nechcem venovať rôznym darom milosti, ale našej 

vzájomnej závislosti (v. 5b) a čo z nej vyplýva. 

Ruky dočiahnu a uchopia oveľa lepšie to, čo im oči ukážu a kam ich 
nohy prinesú. Sú preto navzájom závislé. Oči obrátia svoju pozornosť na 

to, čo uši začujú. Sú preto navzájom závislé. Nohy sa vyhnú prekážke, 

ktorú oči uvidia. Sú navzájom závislé. Táto vzájomná závislosť je 

podmienená ich spojením s centrálnou nervovou sústavou (hlavou). 

Okrem toho každý, kto pozoroval malé deti vie, že koordinácii (účelnej 
vzájomnej závislosti) svojich údov sa musia učiť. Presne tak je to aj 

medzi jednotlivými kresťanmi a Kristom, od ktorého sme závislí 

absolútne, ako aj medzi kresťanmi, s ktorými sme závislí navzájom. 

Tento dôležitý biblický princíp má mnohé praktické dôsledky pre život 

cirkevného zboru, ktorý je základným viditeľným prejavom Kristovho 

tela. Pre kresťanov 1. st. bolo nemysliteľné mať spojenie s Kristom bez 
spojenia s Kristovým telom. Mnohí kresťania 21. st. však hovoria: 

„Kristus áno, cirkev nie!“ Vedie ich k tomu vlastný individualizmus, nie 

Kristova vôľa. Musíme priznať, že často ich k tomuto postoju vedú aj 

veľké previnenia cirkvi. Ak si však uvedomíme, aké problémy prevládali 

v niektorých novozmluvných zboroch (napr. v Korinte), tak ani táto 
výhovorka neobstojí. Ak sme v Kristovi, tak sme aj navzájom na sebe 

závislí. V knihe Skutkov apoštolov opisuje Pavol trikrát svoje obrátenie 

(Sk 9:1-19; 22:3-21; 26:1-23). Hoci každé obrátenie neprebieha tak 

dramaticky ako v Pavlovom prípade, každé pravé obrátenie zahŕňa 

zmenu zmýšľania, zmenu správania, ako aj zmenu súnáležitosti, tj. 

k akým ľuďom patríme. V Cirkvi bratskej sa to prejavuje tak, že sme 
krstom alebo potvrdením krstných sľubov vstúpili do celkom 

konkrétnych vzťahov vzájomnej závislosti vo svojom cirkevnom zbore. 



  

  10 

V ňom prijímame vyučovanie z Božieho slova a sviatosti, ale v ňom sa 

podieľame aj na vzájomnej disciplíne. Novozmluvný výraz parakaleó má 

totiž dvojitý význam „povzbudzovať aj napomínať.“ Preto členovia (gr. 

melé) Cirkvi bratskej nie sú členmi klubu, ktorí si svojím členským 
príspevkom zaplatili duchovné služby, ale údmi tela (gr. melé), ktorého 

hlavou je Kristus. 

Biblický princíp vzájomnej závislosti má praktické dôsledky nielen pre 

život cirkevného zboru, ale aj pre vzťahy celej Cirkvi bratskej 

s ostatnými kresťanskými cirkvami (denomináciami). Aj tu musí byť 
rozhodujúcim vzťah ku Kristovi tak, ako som ho popísal v prvej časti – 

tj. autorita Biblie a význam zástupnej obete Ježiša Krista. Preto 

duchovné spoločenstvo chceme rozvíjať a naďalej prehlbovať v rámci 

Združenia evanjelikálnych cirkví (ZEC), s ktorými sa spolu podieľame na 

teologickom vzdelávaní a vydávaní Evanjelikálneho teologického 

časopisu. Aj s jednotlivými cirkvami ZEC chceme budovať vzťahy 
vzájomnej duchovnej závislosti. Takéto vzťahy sú možné a vítané aj 

s inými zbormi a spoločenstvami, s ktorými zdieľame spoločné hodnoty 

evanjelia. Sú to podujatia Evanjelickej aliancie, konferencie Máme čo 

zvestovať a dúfam, že aj širší záber časopisu Dialóg. Spievame spoločné 

chválospevy a je mi ľúto, že sľubne sa rozbiehajúca práca Spevníkovej 
pracovnej skupiny už nestihla integrovať bratov a sestry z iných 

denominácií, ktorí pracujú na podobných projektoch. Verím, že naša 

vzájomná závislosť sa prejaví v tom, že nový spevník bude zahŕňať to 

najlepšie, čo sa spieva aj v iných spoločenstvách. Cirkev bratská je 

vzájomne duchovne závislá s cirkvami a cirkevnými zbormi, s ktorými 

sme jedno v Kristovi evanjelia (R 12:5a). S ostatnými cirkevnými 
inštitúciami (v Ekumenickej rade cirkví) budeme udržiavať vzájomne 

výhodné inštitučné vzťahy, ktoré zabezpečujú naše spoločné zapojenie 

do právneho systému Slovenska (napr. zmluva medzi Slovenskou 

republikou a cirkvami a náboženskými spoločnosťami, médiá, školstvo, 

sociálna práca, pastoračná služba v ozbrojených silách, sociálnych 
a zdravotníckych zariadeniach a pod.). 
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Z uznesení konferencie Cirkvi bratskej v SR 
20.mája 2011 v Bratislave 
Základné informácie z oboch konferencií bez presného znenia. 

1. Konferencia schválila návrh Rady na konferenčné uznesenie týkajúce 
sa zmeny textu Ústavy a Poriadku Cirkvi bratskej, ktorým sa mení 

organizačná štruktúra CB. Konferencia CB v SR odporúča Spoločnej 

konferencii hlasovaním tento návrh schváliť. 

Poznámka: Spoločná konferencia predloženú zmenu organizačnej 
štruktúry Cirkvi bratskej v SR neskôr neschválila. 

2. Konferencia schválila návrh Rady Cirkvi bratskej na financovanie 
projektu Nový spevník a ukladá Spevníkovej pracovnej skupine jeho 

realizáciu a Finančnému odboru zabezpečiť jeho finančné krytie. 

Spevníková pracovná skupina bude konferencii predkladať každoročne 

odpočet realizácie. 

3. Konferencia schválila ordináciu brata Pierra van Vuurena 
(Hermanovce) za kazateľa Cirkvi bratskej. 

4. Konferencia zvolila na uvoľnené miesto člena Rady CB brata Martina 

Jurču. 

5. Konferencia schválila volebnú komisiu pre voľbu Rady Cirkvi bratskej 

pre obdobie 2013 – 2017 v zložení: Miroslav Moravský, Jakub Kintler, 

Jozef Nagaj, Ondrej Garaj, Bohdan Roháček, Ondrej Kerekréty. 

6. Konferencia vzala na vedomie informáciu o stave a možnostiach 

vývoja financovania cirkvi v roku 2011 a schválila príspevok zborov na 

činnosť cirkvi vo výške 29 € na člena. Vrátane samostatného príspevku 

1,85 € na Projekt Nový spevník je to 30,85 € na člena na rok. 

7. Konferencia vzala na vedomie správu o vykonaných vizitáciách  
v  zboroch Košice, Vranov, Hermanovce, Stará Turá a Trenčín. 

 

Z uznesení Spoločnej konferencie Cirkvi bratskej 
21.mája 2011 v Bratislave 
Revízori a účelové zariadenia 

Zmeny v Ústave a Poriadku 

Prijatý návrh kopíruje a upresňuje už prebiehajúcu prax. 

Práca s deťmi 

Zmeny v Ústave 
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V základným dokumentoch cirkvi sa zakotvuje práca s deťmi 

a mládežou. Slúži to k tomu, aby podujatia a aktivity neboli považované 

za neoprávnené podnikanie a bola možnosť hromadného poistenia. 

Požehnanie a sviatosti  

Zmeny v Poriadku 

Vysluhovaním Večere Pánovej, službou krstom a požehnaním detí môže 

staršovstvo dočasne poveriť aj staršieho zboru. Jedná sa o posilnenie 

autority a významu staršovstva v našom kongregačno-presbyternom 
zriadení. 

Vikariát 

Zmeny v Poriadku 

Spresnenie pre prípad, že vikár nesmeruje k ordinácii za kazateľa. 

Doba pôsobenia kazateľa na zbore 

Zmeny v Poriadku 

Stanovila sa doba maximálneho pôsobenia kazateľa na zbore na 18 
rokov od jeho príchodu, pokiaľ sa neuplatňujú stanovené výnimky. 

Nezapočítava sa prvý rok vikariátu. O zotrvaní kazateľa sa hlasuje 

v siedmom a trinástom roku pôsobenia kazateľa na zbore. Po uplynutí 

určenej doby 18 rokov mandát kazateľa na danom zbore zaniká. 

Sobáše a svadobné bohoslužby 

Zmeny v Poriadku 

Nová úprava cirkevných sobášov a svadobných bohoslužieb. Podmienky 

pre cirkevný sobáš alebo svadobnú pobožnosť sú všeobecnejšie a je na 

staršovstve, aby rozhodlo o ich konaní alebo odmietnutí v odôvodnených 

prípadoch. 

Zmena kvóra 

Zmeny v Ústave a Poriadku 

Pre prípad voľby správcu zboru alebo kazateľa alebo v prípade jeho 

odvolania je potrebná prítomnosť aspoň jednej polovice členov zboru 

s hlasovacím právom. Na rozhodnutie v tejto veci je potrebná viac ako 

dvojtretinová väčšina hlasov prítomných členov. 

Zmeny v koncepcii záväzných dokumentov CB  v ČR a na 

Slovensku 

Prijaté uznesenie: 

Konferencia poveruje Komisiu pre Ústavu a Poriadok, aby pripravila 

návrh na novú koncepciu záväzných dokumentov Cirkvi bratskej v ČR 

a na Slovensku a to v troch úrovniach:  



   13 

 Vytipovať a v prípade potreby prepracovať spoločné dokumenty CB 
pre obe národné cirkvi (napr. Vyznanie viery, Ústava, Dohoda medzi 

národnými cirkvami o vzájomnej spolupráci). 

 Vytipovať a v prípade potreby novelizovať dokumenty CB na úrovni 
národných cirkví (napr. Poriadok). 

 Navrhnúť Agendu CB na úrovni národných cirkví, kde okrem 
základných formulárov budú rozpracované niektoré články 
Poriadku, spresnené náplne činností jednotlivých orgánov a funkcií 

a podľa potreby budú formulované vykonávacie pokyny. 

Odôvodnenie: 

1. Je zrejmé, že existujú rozdiely v živote zborov CB v ČR a na 

Slovensku a je komplikované riešiť ich spoločnými záväznými 

dokumentmi. Jedná sa o rozdielnu štátnu legislatívu vo vzťahu 
k cirkvám, rozdiel vo veľkosti a počte zborov z hľadiska riadenia cirkvi, 

v neposlednom rade o cirkevné a zborové špecifiká (napríklad nutné 

návrhy na zmeny v Poriadku z pohľadu Slovenskej časti CB, ktoré ale 

nevyhovujú českej časti CB, sú vzhľadom k rozdeleniu počtu hlasov pre 

slovenskú časť neprechodzie.) 

2. Z praktických dôvodov by bolo dobré nanovo rozčleniť a štruktúrovať 

Ústavu a Poriadok. Niektoré informácie, ktoré v nich nutne nemusia 

byť, bude vhodné presunúť do Agendy. 

3. Odstrániť dvojkoľajnosť Ústavy a Poriadku, lebo niektoré činnosti sú 
popísané čiastočne v oboch dokumentoch. 

 

O čom rokovalo staršovstvo v júni 

Informácie sú dostupné v tlačenom vydaní Infolistu.  

 

  

Riadna vizitácia a hlasovanie o zotrvaní kazateľa 
V septembri sa v zbore uskutoční riadna vizitácia, ktorú vykonajú  

Radou CB poverení bratia: tajomník Rady CB Ivan Markuš a 

kazateľ Pavol Bomba. Z tohto dôvodu a so zámerom dôkladnejšie 
spoznať fungovanie nášho zboru, sa brat Ivan Markuš zúčastnil na 

riadnom členskom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo v marci tohto 

roka.  

Počas vizitácie sa vizitátori stretnú a budú viesť rozhovory so zborovými 

pracovníkmi, staršovstvom a na záver sa uskutoční stretnutie aj  

s členmi zboru a to v nedeľu 25. septembra 2011. Túto udalosť sa 
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staršovstvo zboru po dohode so správcom zboru rozhodlo využiť aj na 

uskutočnenie hlasovania o zotrvaní kazateľa a správcu zboru Štefana 

Evina na ďalšie obdobie. 

Podľa Ústavy CB a Poriadku CB, voľbu organizuje a riadi zástupca Rady 
CB, za pomoci členov zborovej volebnej komisie.  Na tohtoročnej  

Spoločnej konferencii CB v Bratislave došlo k úprave doby pôsobenia 

kazateľov na zboroch. Kazateľ môže zotrvať v zbore maximálne 18 rokov, 

pričom v 7. a 13. roku jeho služby musí v zbore i staršovstve prebehnúť 

hlasovanie o jeho zotrvaní. V prípade kazateľa Evina sa začal 13. rok 
jeho služby po vikariáte, preto je potrebné hlasovať o jeho zotrvaní. 

V prípade kladného výsledku, kazateľ Evin zostane v našom zbore 

maximálne 5 rokov. 

Hlasovanie sa v zbore môže vykonať, ak bude prítomná aspoň jedna 

polovica členov zboru, pričom na rozhodnutie o zotrvaní brata kazateľa, 

je potrebná viac ako dvojtretinová väčšina hlasov prítomných členov.    

Za staršovstvo zboru: Gabriel Sirotňák 

 

 

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

