
 

 

 

 

„Šťastie 
stálo na našej strane“, hovorí hráč víťazného mužstva. Jeho protihráč, 

ktorý odchádza zo zápasu s prehrou to vidí tak, že „chýbal nám kúsok 

športového šťastia“. Obľúbené a univerzálne vysvetlenie, ktoré prikrýva 

veľa nedostatkov. Pozrime sa na to z odlišného uhla: Stačilo inak otočiť 

nohu, ruku, hlavu - teda niečo z fyziky - a lopta, oštep, kajak či puk 

by skončili inde a z výsledku by sa radoval niekto iný. 

„A teraz už určite budem mať šťastie“, hovorí si ten, kto pchá do 

hracieho automatu ďalšie euro. Stačilo by - ale ktovie, či by naozaj 

stačilo - keby vedel, že automaty sú dômyselne nastavené tak, aby 

nevyhral majiteľ rýchlo sa vyprázdňujúcej sa peňaženky. Aké je to 

poľutovania hodné, keď človek zvaľuje vinu za svoju slabosť, hlúposť, 

nevedomosť, nešikovnosť na nejasný a zvláštny neosobný vplyv, ktorý 

všelijako mieša a rozdáva dobré a zlé karty života. 

„Nanešťastie ...“, pokračujú celé príbehy. „Náhodou ...“, rozvíjajú sa 

zápletky. Pozrime sa na to z odlišného uhla: Kým dýchame, stále žijeme 

v Božej a z Božej milosti. Prijímame Jeho požehnanie. Naša vďačnosť 

a štedrosť ukazuje, či dôverujeme Fortune (pohanskej bohyni šťastia a 

úspechu), alebo Hospodinovi, ktorý je náš Pastier za všetkých okolností. 
Štefan Evin 

Bohoslužby 

2.10. 9:30 

16:00 

 Pavol Bomba 

ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE 

9.10. 9:30 

 

 

14:00  

 Peter Prištiak 

SLÁVNOSŤ VĎAČNOSTI 

VEČERA PÁNOVA 

ZBOROVÉ POPOLUDNIE S HOSŤAMI 

16.10. 9:30  Štefan Evin   

23.10. 9:30  Štefan Evin 

30.10. 9:30  Jaroslav Tomašovský 
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Sobáš v Trnave – v evanjelickom kostole 
15.10. sobota  14:00  Martin Horton & Eva Ujlakyová 

 

Modlitebné stretnutia v stredu 
 

 
Levice 
19:00 

Horná Seč 
19:00 

Dolná Seč 
19:00 

M.Ludany 
19:00 

N. Tekov 
19:00 

5.10. O. Garaj  M. Haszics  Š. Evin  

12.10. O. Kerekréty  J. Bálint  Š. Evin 

19.10. M. Haszics Š. Evin  Š.Suchanský  

26.10. Cs. Tolnai  Š. Evin  M. Machajdík 

 

Stretnutie Evanjelizačno-misijného odboru CB 
na západnom Slovensku pre každého, kto má záujem 

8.10. sobota  9:00  Info a prihlášky:Peter Prištiak 0915 937233 

 

Porada staršovstva 
10.10. pondelok 18:00 

 

Hostitelia 
2.10. 

 

Suchánska Ružena 

Bálintová Kristína 

23.10. Nagyová Emília (DS) 

Markušová Anna 
 

9.10. Greksová Alena (HS) 

Machajdíková Helena 

30.10. Adamiová Zuzana (HS) 

Zomborská Alžbeta 

16.10. Haszicsová Darina 

Machajdíková Mária 

  

 

Gratulujeme 
Mgr. Gulás Daniel – Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická 

fakulta 

Mgr. Bálintová Michaela – Univerzita Komenského Bratislava, 

Filozofická fakulta 



   

Blahoželáme k narodeninám 
Šimková Mária, Mýtne Ludany, (89) 1.10.  

Tomašovský Michal, Horná Seč, (90) 2.10. 

Hurajová Zuzana, Levice (Perecká), (69) 6.10.  

Suchánsky Ondrej, Levice, (65) 8.10.  

Grekszová Mária, Horná Seč, (74) 10.10.  

Henželová Júlia, Horná Seč, (62) 11.10. 

Huraj Pavol, Levice, (61) 16.10. 

Henželová Mária, Dolná Seč, (89) 17.10. 

Macková Helena, Dolná Seč, (72) 19.10.  

Sujová Zuzana, Levice, (76) 31.10.  

 

Blahoželáme mladomanželom 
Mário Guťan a Ivana Guťanová (rod. Babincová) 10.9.  

 

Výročie svadby si pripomínajú 
55 – Ľudovít a Perla Fazekašovci (15.9.) 

60 – Ondrej a Irena Paliczovci (20.10.) 

 

Rozlúčili sme sa 
so Zuzanou Gulyásovou vo veku 71 rokov (31.8.) 

s Jozefom Pápayom vo veku 69 rokov (2.9.) 

 

O čom rokovalo staršovstvo v septembri 
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 

mailto:levice@cb.sk


  

  

KECY 2011 – Martinské hole 

Na prelome mesiacov júl a august, sa konal už v poradí štvrtý 
evanjelizačný tábor Kecy. O tom, čo sme tam robili a zažili, hovoria 

nasledovné výpovede priamych účastníkov tábora: 

Sonka, Levice 

Vždy keď prídem domov z Kecy tábora, tak sa ma samozrejme všetci 

pýtajú, ako bolo. A ja im väčšinou odpovedám len jednoslovne, 

napríklad: „výborne, úžasne, neuveriteľne, super, perfektne ...atď.“ 
pretože viem a vidím, že na môj inak zhruba hodinový opis nemajú čas. 

Kecy sa nedajú dobre opísať. Aj preto ma dostala do pomykova prosba, 

aby som napísala o tábore pár teplých slov. Ale vynasnažím sa čo 

najviac. 

Kecy majú také zvláštne čaro. Je to miesto, kde sa majú všetci radi, 
usmievajú sa od ucha k uchu, nikto sa nestavia nad ostatných, každý 

má rovnakú možnosť a nič sa nerobí nasilu. Širokánske úsmevy sa stali 

súčasťou campu,  pretože takzvaný „american smile“ je až príliš 

nákazlivý. 

Američania sú presne takí, ako vo filmoch – večne veselí ľudia, 

priateľskí, zhovorčiví a vôbec im neprekáža neznalosť perfektnej 
američtiny, dá sa s nimi dohovoriť rukami aj nohami. Neviem čím to je, 

ale každý študent, keď chce a je dosť odvážny, si vie nájsť toho „svojho 

Američana“, s ktorým sa pustí aj do dlhšej debaty. 

Slovenský tím sa od toho amerického nelíši. Skvelí ľudia, ktorí sú za 

každú srandu a veľmi radi sa porozprávajú o všetkom, záujmoch, 

radostiach, trápeniach... Všetkého je tak akurát, oddychu aj aktivít. 
Mne osobne sa asi najviac páčia aktivity a to preto, lebo mám rada 

športy a hry, ktoré hráme sú originálne a zamerané na prácu v tíme, čo 

je dôležité. 

Avšak najhlavnejším človekom/vedúcim je Boh, ktorý je prítomný 

v každej sekunde tohto tábora. Práve ľudia z Kecov mi Ho priniesli do 
života – niekoho, koho som tam už dlho potrebovala, ale sama som Ho 

nevedela nájsť. Práve toto je posolstvo Kecov, ja viem, a chcem ukázať, 

že sa im to aj darí plniť. Stále, každý večer pred spaním ďakujem Bohu 

za to, ako veľmi ma miluje. Pretože mi poslal do cesty ľudí, ktorí Ho 

priniesli do môjho života. Veď on vždy vie, čo robí a my o tom nemusíme 

mať ani páru. 

Toľko o Kecoch, programe, skvelých ľuďoch, mojich priateľoch 

a o Bohu. Bolo mi potešením priniesť môj názor o Kecy campe na svetlo 

sveta. Ďakujem celému organizačnému tímu z Levíc, Žiliny, Prešova, 

Ameriky a všelikade, za najkrajšie okamihy môjho leta, opäť! Vďaka aj 

tebe, Pane. 



   

Dada, Levice 

Na Kecoch som bola prvýkrát. Bol to ten najúžasnejší týždeň môjho 

života, plný skvelých zážitkov. Spoznala som veľa nových ľudí a našla si 

nových priateľov.  

Pred začiatkom kempu som bola dosť nervózna. Bála som sa, že budem 

musieť hovoriť iba anglicky a nikomu nebudem rozumieť. Uvoľnila som 

sa, keď sme prišli, pretože nás čakalo prekvapenie v podobne skvelého 

privítania. Zadelili nás do izieb a prišiel na rad rozhovor s Američanmi. 

Bála som sa či budem vedieť rozprávať, ale nakoniec to nebolo až také 
zlé. Američania boli veľmi priateľskí a ochotní pomôcť. Celý týždeň sme 

mali vyplnený zaujímavými aktivitami a súťažami, vďaka čomu nebol 

čas na nudu. Súťaže boli stále iné, no veľmi zábavné. Užili sme si šport, 

ale aj logické hry. Každý si prišiel na svoje. Všetky súťaže boli zamerané 

na spoluprácu v tíme a schopnosť dohodnúť sa. 

Páčilo sa mi, že ľudia sa navzájom neodsudzovali, ale brali sa takí akí 
sú. Aj večerný program, kedy sme diskutovali a počúvali o Bohu bol 

veľmi pekný. Človek si z toho veľa zobral. Mohli sme slobodne vyjadriť 

svoj názor a každý ho akceptoval. Nikdy som nezažila taký kolektív ako 

sme boli na tomto kempe. Všade bolo plno smiechu a radosti. Najlepšie 

bolo diskutovanie v skupinkách počas večerného programu. Našla som 
mnoho odpovedí a pochopila veľa vecí a to vďaka týmto ľuďom. 

Môj strach z toho, že nebudem vedieť ani ceknúť sa rýchlo stratil. Už na 

tretí deň som v pohode rozprávala a obnovovala si slovnú zásobu. Všetci 

mali pochopenie a nesmiali sa ak som si na niečo nevedela spomenúť. 

Bol to proste úžasný týždeň plný úžasných zážitkov, úžasných ľudí a 

úžasných chvíľ. 

 

Rozhovor s Janym Verčimákom 

...že vraj som športový všežravec... 
Na konci prázdnin nám bol v zbore predstavený vysoký príjemný mladý 

muž ako nový pracovník, ale väčšina z nás o ňom nič nevie, tak sme mu 
položili niekoľko otázok. 

Z akého rodinného prostredia pochádzaš? 

Moji rodičia sú kresťania, čiže som vyrastal v kresťanskej rodine. Som 

za to vďačný. 

Vyrastal som na sídlisku vo veľmi zlom prostredí. To je zázrak, že som 
kresťan a som tam kde som. Väčšina mojich spolužiakov je na drogách. 

Koľkých máš súrodencov? Povedz nám o nich niečo. 

Mám dve staršie sestry, ktoré vďaka Bohu, sú tiež kresťanky. Vždy ma 

podporovali v tom, čo som robil. Staršia, Lucka, je doktorka. Myslím si, 



  

  

že je veľmi nadaná. Minulý mesiac mala svadbu. Mladšia sestra Julka je 

učiteľka. Pracuje v doraste v Prešove. Spieva v Eben-ezer. Rada diriguje. 

Má dievčenský spevokol. Obdivuje hory ako ja. Veľa spolu chodíme po 

horách. Robíme aj viacdňové výlety, my tomu hovoríme – puťáky. 

V Banskej Bystrici si študoval teológiu. Bol si aj v zahraničí. Čo si 

tam robil? Študoval? 

Rok som strávil v Birminghame, kde som navštevoval kurz, ktorý nebol 

súčasťou žiadnej univerzity. To nebola typická akademická pôda. Bol to 

program pre laikov. Snažili sa pripraviť ľudí na prácu v zbore, aj keď 
nemali možnosť študovať teológiu. Študovali sme teológiu, apologetiku, 

vyskúšali sme vedenie skupiniek aj kázanie. Bolo to veľmi praktické. 

Čo budeš robiť v Leviciach? 

Budem pracovať v MDK a Kontakte. Neskôr by som mal kázať na 

staniciach, ale to je len taká hudba budúcnosti.  

Aké sú tvoje záľuby? 
Mám rád šport, že vraj som taký športový všežravec. Milujem volejbal, 

futbal a v Birminghame som objavil šport ako squach, bedminton, tenis. 

To druhé, čo mám rád je príroda, zvlášť hory. Rád trávim čas v lese bez 

ľudí, bez stanu, len tak. 

Aký je tvoj obľúbený veršík? 
Mám jeden veršík, čo ma drží. Napísaný je v liste Kolosanom 1:28-29. 
„Jeho zvestujeme, keď napomíname každého človeka a keď vyučujeme 
každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka 

predstavili ako dokonalého v Kristu. O to sa snažím, keď bojujem 
v súlade s Jeho mocou, ktorá vo mne mocne pôsobí.“ 

Za rozhovor ďakuje Miška Tomašovská 

 

Pravá duchovnosť – pokračovanie 

V liste Rimanom 1:21-29 nachádzame jednotlivé kroky človeka, ktoré ho 

vedú od zmýšľania k činom: „...pretože hoci poznali Boha, neoslavovali 
ho ako Boha, ani mu neďakovali. Vo svojom uvažovaní upadli do 

márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Tvrdili, že sú múdri 

a stali sa bláznami.“ O vonkajších skutkoch môžeme povedať, že na ich 

začiatku sú myšlienky, ktoré potom produkujú vonkajšie prejavy. 

Takýto je postup. 

V liste Efezanom 5:15-21 nájdeme aj toto: „Dávajte si pozor, ako si 

počínate; nie ako nemúdri, ale ako múdri. Naplno využívajte čas, lebo 

dni sú zlé.“  Slovo „múdri“ sa týka myšlienkového sveta. Správne 

počínanie (neopíjajte sa vínom, ale buďte plnení Duchom; hovorte medzi 

sebou v žalmoch, hymnách, duchovných piesňach, ... buďte si 



   

navzájom poddaní v bázni pred Kristom, atď.) sú vonkajšie dôsledky 

zmeny v myslení ako dielo Ducha Svätého.  

Vidíme, že v prvom rade ide o naše myšlienky. Vonkajšie prejavy sú iba 

ich vyjadrením, alebo dôsledkom. Naše zápasy v oblasti morálky sa 
nedajú úspešne zdolať tak, že sa budeme snažiť prekonať vonkajšie 

správanie. Morálne priestupky sú prirodzeným následkom príčiny, ktorá 

sa rodí vo vnútornom svete myšlienok. Ježiš nám ukazuje, že v oblasti 

morálky platí, že už samotná myšlienka na zlý skutok je tým skutkom. 

Človeka charakterizuje myšlienkový svet, ktorý nemá v tomto svete 
páru. Myslíme, a to, na čo myslíme, prinášame do vonkajšieho sveta. 

Naše telo je mostom. Rozmýšľame, a keď rozmýšľame, dokážeme cez 

končeky našich prstov priniesť niečo zo svojej mysle do skutočného 

sveta. Dokážeme ho ovplyvňovať a pretvárať. Každý výtvor osobnosti 

bude niesť známky myšlienok, ktoré predchádzali jeho vytvoreniu.  

To, čo vytvárame, je zjavením o tom, akí sme. 

Musíme však spomenúť aj druhú vec. Napriek tomu, že sme kresťanmi, 

ak sa vydávame Satanovi namiesto Kristovi, môžeme byť nástrojmi 

smrti pre tento vonkajší svet. Byť človekom stvoreným na Boží obraz je 

niečo veľkolepé! Človek z tohto príjemného pocitu okamžite vytriezvie, 

keď si uvedomí, že zo svojho myšlienkového sveta môže do vonkajšieho 
sveta prinášať nielen to, čo vedie k životu, ale aj to, čo produkuje smrť.  

Z toho pre nás vyplývajú niektoré závery. Po prvé, k skutočnému 

spoločenstvu s Bohom aj k láske voči Bohu dochádza v našom vnútri. 

Dôsledky sú vonkajšie, ale samá láska je záležitosťou nášho vnútra.  

Po druhé, skutočný boj človeka sa odohráva vo svete myšlienok. Preto 

má význam diskutovať predovšetkým o myšlienkach, nie o osobnostiach 
alebo o organizáciách. To, kde človek strávi večnosť, závisí od čítania 

alebo počutia myšlienok a faktov evanjelia, ktoré sú z vonkajšieho sveta 

prostredníctvom jeho zmyslov prenesené do vnútorného sveta jeho 

myšlienok. Tam, vo svojom vnútri, vo svojich myšlienkach na základe 

zvesti evanjelia buď Bohu uverí, alebo ho nazve klamárom. 

Práve preto zvestovanie evanjelia spočíva v odovzdávaní myšlienok 

s obsahom. Myšlienky evanjelia nesmú znieť ako nejaké frázy. Musia to 

byť naše myšlienky. Nemôžeme doktríny používať mechanicky ako 

kúsky skladačky.  Pravou doktrínou je vždy myšlienka, ktorú Boh zjavil 

v Biblii. Je to myšlienka, ktorá zapadá do takého vonkajšieho sveta, aký 

je a ako ho Boh stvoril a do takého života človeka, aký je a ako ho Boh 
stvoril. Zároveň je to myšlienka, ktorú človek dokáže prijať do svojho 

myšlienkového sveta na jej základe aj konať. 

Francis Schaeffer, Pravá duchovnosť, Porta libri 2004, str. 142-158 

 


