
 

 

 

 

 

 

Padajú 
 orechy, teším sa na pochúťky. Padlo dieťa, na svojich dlaniach cítim 

bolesť jeho doudieraných rúk. Padajú listy, chystám spoločné 

upratovanie so synmi. Padla hviezda, obdivujem tú kozmickú rýchlosť. 

Padla žena, myslím na mikro a makrotragédie, ktoré ju sprevádzajú. 

Padla vláda, márne sa usilujem byť súkromným politológom 

a prognostikom. Padol dom, tisícky domov, sedím pokojne pod strechou 

za stolom. Padol mýtus, fandím pravde k ďalšiemu víťazstvu. Padol 

diktátor, cítim sa trápne, keď nad jeho telom tancujú tisícky nových 

diktátorikov. Padol rekord, ľutujem, že sa nespája s mojím menom. 

Padol muž, objavujem v sebe strašnú myšlienku, že som na tom lepšie. 

Padol človek. Predo mnou, okolo mňa, vo mne. Padám do hrobu. Nič na 

tom nevylepšia blikajúce knôty ponorené do voňavého vosku. 

„Vstaň a choď, tvoja viera ťa zachránila,“ hovorí Boh. 
Padám do náručia Záchrancu, Ježiša Krista: „Veď to je vôľa môjho 

Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život a ja ho 
vzkriesim v posledný deň“. Vstanem. Pôjdem. S Ním dôjdem. S vami. 

Štefan Evin 

 

Bohoslužby 

6.11. 9:30  Miroslav Haszics 

13.11. 9:30 

 

 Ján Kerekréty 

VEČERA PÁNOVA 

20.11. 9:30  Csaba Tolnai   

27.11. 9:30  Štefan Evin 
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Modlitebné stretnutia v stredu – Pozor! Zmena času 

 

 
Levice 
18:00 

Horná Seč 
18:00 

Dolná Seč 
18:00 

M.Ludany 
18:00 

N. Tekov 
18:00 

2.11. Š. Hasič  M. Haszics  G. Sirotňák  

9.11. J. Vetor  J. Prišťák  J.Tomašovský 

16.11. A. Moravský Š. Evin  G. Sirotňák  

23.11. Š. Suchanský  Cs. Tolnai  J. Prišťák 

30.11. J. Kováč M. Haszics  Cs. Tolnai  

 

Porada staršovstva 
14.11. pondelok 18:00 

 

Stretnutie seniorov s obedom o 12:00  

20.11 nedeľa 13:30 

 

Hostitelia 
6.11. 

 

Racskóová Anna 

Prišťáková Oľga (Jur) 

20.11. Bálintová Eva 

Tomašovská Judita (HS) 

13.11. Potocká Valéria 

Šalingová Zuzana 

27.11. Henželová Elena (HS) 

Fazekašová Ľubica 

 

Blahoželáme k narodeninám 
Moravský Jozef, Levice, (62) 1.11. 

Hurajová Zuzana, Levice (Poľná), (88) 3.11.  

Zalanová Zuzana, Levice, (83) 9.11.  

Nagyová Alžbeta, Horná Seč, (85) 14.11.  

Greksová Juliana, Horná Seč, (66) 14.11.  

Henzsel Ján, Dolná Seč, (80) 15.11.  

Vargová Juliana, Lok, (70) 15.11.  

Bálintová Valéria, Levice,  (73) 16.11.  

Greksová Alžbeta, Horná Seč, (75) 19.11.  

Prišťáková Anna, Jur nad Hronom, (76) 20.11.  



   

Kováčová Júlia, Levice, (65) 22.11.  

Rauszová Zuzana, Mýtne Ludany, (72) 23.11.  

Greksa Štefan, Horná Seč, (82) 24.11.  

Valentová Helena, Levice, (63) 27.11. 

Debrovský Michal, Levice, (74) 29.11.  

 

Blahoželáme mladomanželom 
Martin Horton a Eva Hortonová (rod. Ujlakyová) 15.10. v Trnave 

 

Narodil sa 
syn Viliam, Matejovi a Martine Bálintovcom (19.10.) 

 

O čom rokovalo staršovstvo v októbri 
Informácie sú dostupné v tlačenom vydaní Infolistu.  

 

 

Novinka  Novinka  Novinka  Novinka  Novinka  Novinka 

 

John Stott: ROK S BIBLÍ  
 
Kniha obsahuje doposiaľ nepublikované 

Stottove úvahy nad biblickými textami od 

Genesis po Zjavenie. Formou krátkych 

každodenných zamyslení prevedie autor 
čitateľa behom jedného roka celou Bibliou, 

pričom z jednotlivých úryvkov skladá jej 

„veľký príbeh.“ 

Prehľadný, stručný a zrozumiteľný štýl 

autora, ktorý sa celý život zaoberal Knihou 
kníh, ocenia ako čitatelia s hlbším záujmom 

o porozumenie Biblie, tak tí, ktorí sa s jej 

obsahom chcú zoznámiť po prvýkrát. 

Počet strán: 432 * Cena: 9,50 € 

Kniha vyjde v novembri 2011. Svoj záujem o túto knihu ohláste pri 

knižnom pulte, aby sme mohli objednať potrebný počet. 



  

  

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 

 

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


   

„UROBME radosť nielen našim deťom“ 
Občianske združenie Miesto v dome už niekoľko rokov zabezpečuje 

vianočné balíčky (zo zahraničnej organizácie Samaritan’s Purse) pre deti 

v sociálne slabých rodinách, v ústave pre postihnuté deti a rómske deti 

v osade neďaleko Levíc. Napadlo nám, že by sme tento rok mohli túto 

malú radosť pripraviť spolu s vami. Stále sú 

ľudia, ktorí majú menej než my a ktorí sa 

majú horšie než my. Azda dokážeme konať 

dobré skutky aj bez pomoci „zo západu“, no 

nie? A preto by sme vás chceli pozvať do tejto 

akcie a spolu s vami potešiť aspoň časť detí, 

ktoré možno pod stromčekom nič nenájdu. 

Zvlášť chceme k tomuto kroku povzbudiť 

rodiny s deťmi. Je to možno dobrá príležitosť spolu s vašimi deťmi 

pripraviť radosť inému dieťaťu, povzbudiť  ho k praktickým malým 

prejavom lásky, starostlivosti o iných, schopnosti deliť sa.  

Tak neváhajte, a poďte do toho s nami! Veď radosť prináša nielen keď 

prijímame, ale aj keď dávame.  

Nebojte sa, nie je to nič zložité. Potrebujete škatuľu od topánok, pekný 

papier, ktorým ju oblepíte a pár darčekov, ktoré do nej vložíte a potešíte 

nimi detskú dušu. Tí z vás, ktorí máte túžbu zapojiť sa, môžu sa 

prihlásiť každú novembrovú nedeľu u Marcely Kopernickej - čiže u mňa. 

 Budem stáť po bohoslužbách pri dverách (alebo ma kedykoľvek 

zastihnete na čísle: 0907 780 879). Poznačím si vaše meno a odovzdám 

vám vhodné tipy na obsah balíčka a všetky inštrukcie. Budeme 

pripravovať balíčky pre deti v dvoch vekových kategóriách: 5-9 rokov 

a 10-14 rokov. Každý z vás bude vedieť, či tvorí darček pre chlapca 

alebo dievča a v akom veku, aby ste vedeli správne určiť obsah balíčka. 

Cena balíčka je určená na 10 EUR.  Tí z vás, ktorí by ste chceli, ale 

z nejakého dôvodu nemáte možnosť  či čas alebo silu obstarať balíček, 

môžete prispieť touto sumou a my vytvoríme 1 balíček za vás.  

Hotové balíčky môžete prinášať každú nedeľu až do 4.12. Vo vestibule 

bude určené miesto, kde budete môcť škatule odovzdať. 

Tešíme sa na spoluprácu! 

Marcela Kopernická 
za správnu radu Miesto v dome 



  

  

Ešte k členskému zhromaždeniu  
Som vďačný, že som mohol prežívať Božiu prítomnosť a požehnanie 
počas posledného členského zhromaždenia. Po ceste domov som ešte 

premýšľal o otázkach, o ktorých sme hovorili. Zvlášť ma oslovila 

diskusia o kríze v rodinách a manželstvách. Dobré boli diskusné 

príspevky na túto tému. Veľmi silno rezonovali vo mne príspevky, ktoré 

hovorili o potrebe odbornej pomoci, pomoci psychiatra, psychológa  

rodinám či manželstvám, ktoré prechádzajú krízou. 

Všetci v zbore viete, cez aké bolestivé „údolie“ prešla naša rodina 

v minulom období. Dnes, keď je už niekoľko rokov za nami, chcem pred 

všetkými vami povedať, že Pán Ježiš uzdravil našu rodinu, naše 

vzájomné vzťahy, ale hlavne náš vzťah k Pánovi Ježišovi. Máme sa 

skutočne radi (to nie je pekná fráza), Pán Ježiš vybudoval našu rodinu. 
Môžeme Ho denne oslavovať a denne Mu vydávať svoje životy. Chcem 

Vám povedať, že nám nepomohol psychológ (aj keď si vysoko vážim 

prácu takýchto odborníkov), pomohli nám bratia, pred ktorými sme sa 

smeli otvoriť a spolu sa modliť. Pomohol nám Pán, ktorý vzal naše životy 

do svojich rúk a začal ich formovať, ale vo veľkej miere vďačím aj svojej 

milovanej manželke, za to že náš život v rodine je taký, aký je. Práca 
každého lekára a odborníka je vždy ohraničená, má svoje limity. Nie 
psychológ, ale Ježiš Kristus povedal: „Hľa, činím  V Š E T K O  nové. 
A riekol mi: Píš, pretože tieto slová sú verné a pravdivé.“ Zj 21,5. Vzácne 

posolstvo tohto slova sme prežili v rodine. Pán Ježiš je ten, ktorý 

odpúšťa ak Ho úprimne prosíme. Je Ten, ktorý  v š e t k o,  skutočne 

všetko mení a tvorí. Dá nové vzťahy v manželstve a v rodine. Ak Mu 
dáme priestor na to a obaja manželia resp. všetci v rodine o to stojíme. 

Sme vďační, že znova celá rodina môžeme stáť v službe Pánovi, čo je pre 

nás prejav úžasnej dôvery nášho Pána. 

Ešte jedno slovo spomeniem (bolo to už aj heslo nášho zboru v jednom 
roku): „...a keby sa zohnul, a tak sa pokoril môj ľud, nad ktorým je 
vzývané moje meno, a keby sa modlili a hľadali by moju tvár a odvrátili 
by sa od svojich zlých ciest, ja vyslyším z nebies, odpustím ich hriech 
a uzdravím ich zem.“ 2Par 7:14. 

Som presvedčený, že ani psychológovia, aj keby boli úprimní veriaci, 

nevedia dať úplné uzdravenie rodinám ani jednotlivcom. Ale návrat 

k Pánovi Ježišovi. Pokorenie sa pre Bohom, priznanie svojich zlyhaní, 

ochota začať niečo nové, ale už nie vo svojej vlastnej sile, ale s Ježišom 
Kristom. To je jediná cesta k plnému uzdraveniu našich manželstiev, 

rodín a osobného života. 
Juraj Kohút st. 



   

Pravá duchovnosť – pokračovanie  

Teraz budeme rozmýšľať o kresťanskom živote v súvislosti 
s psychickými problémami. Ide tu o problém oddelenia človeka od 

samého seba a o jeho vzťah k sebe vo svete myšlienok. Keďže Boh je 

osoba, rozmýšľa, koná a cíti. Rovnako aj my sme osoby, ktoré myslia, 

konajú a cítia. Celkom správne dokážeme svoju osobnosť rozdeliť na 

intelekt, vôľu a city. Ak nám však unikne biblický dôraz na človeka ako 

celok, unikne nám aj celový biblický názor naňho. 

Pravda nie je iba abstraktná. Existuje aj pravda, ktorá sa týka 

konkrétneho človeka. V tejto súvislosti môžeme rozmýšľať o dvoch 

základných oblastiach. Prvou je pravda o bytí človeka, alebo inak, 

otázka jeho existencie. Táto otázka vyvoláva dilemu vo vnútri každého 

človeka bez ohľadu na jeho filozofiu. Skutočnosť, že človek existuje, je 
základná pravda, pred ktorou nikto neutečie. Ľuďom, ktorí nie sú 

kresťanmi, robí otázka ich bytia, ich existencie, nekonečné problémy. 

Nech je človek taký alebo onaký, nech má takú alebo onakú filozofiu, 

pravda je, že na tomto svete existuje. Ani samovražda nie je únikom 

pred touto dilemou, pretože keď ju niekto spácha s úmyslom prestať 

existovať, skutočnosť, že tu bol, ostáva ešte aj v jeho vlastných 
myšlienkach. 

Druhá oblasť súvisí s otázkou, kým je človek v rámci svojej existencie. 

Inými slovami - ja som, ale kto vlastne som v porovnaní s tým, kto je 

Boh? Ja existujem, Boh existuje, ale aký je rozdiel medzi mojou a jeho 

existenciou? A na druhej strane - aký je rozdiel medzi mojou existenciou 

a existenciou zvierat rastlín a nevedomých látok, ktoré existujú tiež? 

Čo sa týka samotnej existencie, bez osobného Stvoriteľa, bez biblického 

Boha neexistuje rozumná (racionálna) odpoveď. Nehovorím o samotnom 
slove „Boh“. Ľudia môžu používať slovo „Boh“ aj bez toho, aby mysleli 

na biblického všemohúceho a osobného Boha, ktorý je Stvoriteľom. 

Rozumná odpoveď na otázku existencie si vyžaduje vzťažný (referenčný) 
bod, ktorý je osobný a neobmedzený. A takým je práve biblický Boh. 

Nestačí však o ňom iba vedieť. Až keď sa pred Bohom, ktorý skutočne 

existuje, skloníme, vtedy môžeme vyjsť z ulity svojho bytia. Neveriaci 

človek, bez Boha, ktorý chce byť vo svojom presvedčení úplne dôsledný, 

môže vedieť, že on sám ako bytosť existuje, ale to je všetko. Nemôže 

vedieť, že existuje aj niečo iné. Problém je vtom, že nikto takto žiť 
nedokáže a nikto takto ani nežije. Človek nemôže žiť v tichej ulite bytia. 

Jeho intelekt mu jednoucho nedá pokoj. A to nielen na základe toho, že 
mu Boh hovorí, že je hriešny, ale aj na základe bytia, ktorým je. Ako 

neveriaci sa nevie pohnúť zo svojej ulity, no zároveň musí, lebo nie je 

izolovaným, ale stvoreným bytím, a preto naňho neprestajne dolieha 

otázka jeho bytia. 



  

  

Keď Boh povie: „Si vinný,“ nie je to iba právny akt. Vina oddelila človeka 

od samého seba, preto je v jeho vnútri napätie. Keď sa však kresťan 

skloní pred osobným Stvoriteľom, po ktorom nahlas volá už samá 

existencia človeka, vtedy sa zrazu ocitne na začiatku mosta, ktorý siaha 
od jeho nôh až po koniec nekonečna - mosta plného odpovedí a reality. 

Najkrajšie na tom je, že tieto odpovede sa nekončia v učeneckom 

chápaní bytia. Ich koniec je v spoločenstve s týmto 

neobmedzeným, nekonečným osobným Bohom, ktorý je Abba, Otec. 

A to je fantastické. Toto je pravé miesto na uctievanie - nie za krásnymi 
farebnými oknami kostola ani pri sviečkach alebo oltári, nie v 

bezobsažnej skúsenosti, ale v spoločenstve s Bohom, ktorý skutočne 

existuje. Je to spoločenstvo, ktoré budeme mať vo večnosti, no zároveň 

ho môžeme mať už teraz. 

V tejto chvíli si musíme položiť otázku: „Kým som ako človek?“ Na túto 

otázku existuje viacero odpovedí, do nášho storočia sa však najviac hodí 
asi táto: „Som mysliaca a morálna bytosť.“ Táto definícia nás odlišuje od 

Boha aj od ostatného stvorenia. Na jednej strane sme iní ako Boh, 

pretože on je nekonečný, a my sme obmedzení a ohraničení. On 

existuje, my existujeme, on je osobným Bohom, my sme stvorení ako 

osobnosti na jeho obraz. No stále platí, že on je nekončený, zatiaľ čo my 
sme ohraničení a obmedzení. Na druhej strane sme odlíšení od zvierat, 

rastlín a strojov, pretože oni nie sú osobné, kým my sme.  

Osobnosť nám dáva niečo spoločné s Bohom, obmedzenosť nás zase 

spája s ostatným stvorením. Sme osobní, premýšľajúci a morálni. 

Vzburu človeka proti Bohu môžeme v podstate definovať ako snahu 

existovať mimo rámca, do ktorého nás Boh stvoril. Snažíme sa byť 
niekým, kým v skutočnosti nie sme. Aby sme to lepšie pochopili, 

pozrime sa na to z dvoch strán. Na jednej strane má človek dnešnej 

generácie tendenciu si povedať: „Prečo by sme sa museli na existenciu 

pozerať racionálne? Prečo ju jednoducho neprijať ako iracionálnu?“ Robí 

skok do prázdna, známy z absolútneho mysticizmu. Lenže človek vďaka 
tomu, ako ho Boh stvoril vie, že jeho existencia sa musí dať vysvetliť. 

Preto je vnútri každého z nás napätie. Náš rozum, Bohom stvorený, nám 

nedá pokoj. 

V oblasti morálky nachádzame to isté. Človek nemôže uniknúť pred 

realitou svojej vnútornej potreby žiť na základe toho, čo je skutočne 

správne, a to nielen v zmysle sociologickej alebo hedonistickej morálky, 
ale v zmysle skutočného dobra a zla. Na druhej strane si však je človek 

veľmi skoro vedomý, že nedokáže zachovať nielen absolútny morálny 

štandard, ale ani svoje chabé predsavzatia. A tak v racionálnej oblasti 

ako aj v oblasti morálky ostáva zahanbený a rozpoltený. Snaží sa totiž 

byť niekým, kým v skutočnosti nie je. Človek je stvorený pre vzťah 



   

s Bohom, ale nie je s Bohom. Kvôli svojej vzbure je oddelený od Boha 

skutočnou morálnou vinou a keďže sa chce rovnať Bohu, čo pri jeho 

ohraničenosti a obmedzenosti nie je možné, to, kým naozaj je, ho 

nakoniec odsudzuje a zavrhuje. Na druhej strane, napriek snahám sa 
nedokáže ukryť ani medzi zvieratami a strojmi. Aj naďalej nesie v sebe 

Boží obraz. Každá časť jeho podstaty volá: „Som človek.“ Zdrvený z tohto 

napätia má človek dve možnosti. Buď prijme svoje miesto pred osobným 

Stvoriteľom, alebo sa môže posunúť na nižšiu úroveň. 

Francis Schaeffer, Pravá duchovnosť, Porta libri 2004, str. 159-165 

 

Niekoho ruky ma čakajú 
Mesiac november začína dňami, keď si viac spomíname na tých, ktorí 

nás predišli do večnosti. Chodíme medzi vyzdobenými hrobmi plní 

spomienok a často počuť aj slová: „Aj my tu raz budeme. Všetci sa sem 
dostaneme.“ Niekoho teší pomyslenie na stretnutie s milovanými, iní 

zvážnejú a ďalší sa možno i zľaknú odchodu z tejto zeme. 

Minule som bola na rozlúčke suseda z vchodu. Obrad bol v levickom 

krematóriu. Bola som tam prvýkrát a mala som zvláštny zážitok. Všetko 

prebiehalo dôstojne. Dozvedeli sme sa o vedeckých kapacitách suseda, 

o ktorých sme ani netušili. Prišiel koniec obradu – odchod truhly 
s telesnými pozostatkami. Čakala som ako to bude. Bola som už 

v rôznych krematóriách. Niekde ide truhla s dupotom po koľajniciach  

do neznáma, inde zostupuje do hĺbky a zatvoria sa nad ňou akési dvere. 

Tu v Leviciach, ako to mnohí už viete, truhla odchádza do druhej 

miestnosti. Žalúzie sa mierne nadvihli a opúšťala obradnú sálu. V tom 
sa v tme na druhej strane otvoru objavili dve ruky. Vystreli sa  

a uchopili truhlu. Pomáhali jej prekonať vyznačenú cestu. 

Možno poviete:  „Čo na tom.“ Mňa zaplnila radosť. Truhla 

s pozostatkami neodišla sama do neznáma, ktosi ju tam čakal. Je to 

obrazné, ale mňa to veľmi povzbudilo. Aj mňa a nás, tam na druhej 

strane, ktosi čaká. Niekoho ruky sa vystierajú, aby nám pomohli 
prekonať prechod do večnosti. Niekoho ruky sa vystierajú, aby nás 

s láskou, opatrne privinuli. Sú to ruky nášho Spasiteľa Pána Ježiša 

Krista. Ďakujem Mu za to. 
Mária Kohútová 

 



  

  

KONFERENCIA 

„NOVÉ FORMY CIRKVI V POSTMODERNEJ  DOBE“ 
 

Pre náš Zbor Cirkvi bratskej v Bratislave je táto téma v súčasnom 

období veľmi aktuálna. Formovanie spoločenstva vo Svätom Jure 

a  „podvečerných“ bohoslužieb by malo vyústiť do vzniku nového 

zboru. Ako prebieha tento proces? Čo je podstatné a čo nedôležité? 

V rámci konferencie sa však nechceme uzavrieť len do výziev nášho 

zboru. Pozvali sme ľudí, ktorí žijú otázkami formovania kresťanských 

spoločenstiev v každodennom živote. 

 

Termín: 12.11.2011, 8:30 – 16:00 

Miesto:  Bratislava, Cirkev bratská, Cukrová 4 

 

8:30 – 9:00 Registrácia 

9:00 – 10:30 

David Novák: Koncept, pozitíva a negatíva „Emerging church“  

Peter Prištiak : „Požehnania a úskalia zakladania zborov u nás  

 11:00 – 12:30 

Roman Baranovič: Formovanie spoločenstva vo Sv. Jure 

Peter Prištiak: Formovanie spoločenstva v rómskom prostredí  

Diskusia v skupinách 

12:30 – 13:30 Obed 

13:30 – 15:15 

Juraj Kohút: Formovanie spoločenstva v Trnave 

Julo Nagy: Formovanie spoločenstva „podvečerných bohoslužieb“ 

David Novák: Vznik zboru v Prahe 13 

Diskusia v skupinách 

15.15 – 16.00 Prezentácie zo skupín, zhrnutie a závery z konferencie 

 

Prihlasovať na konferenciu sa môžete do 7. novembra 2011: 

- telefonicky vždy v stredu od 8.00 – 12.00 na tel. čísle 02/529 675 92  

- emailom na adrese: agenda@cbba.sk  

mailto:agenda@cbba.sk

