
 

 

 

 

 

Celý deň 
chodila po svojom byte ako poranené zviera v klietke. Od včera, najmä 

v samote noci, nevedela uhasiť bolesť, ktorá jej dušu párala ako žeravý 

klinec. Kruto ju zasiahli jej najbližší práve na tých jej najbližších. 

Zaživa ju zožierala vyčítavá otázka: Prečo!? Čo im, jej doteraz drahým, 

urobili jej deti, že sú zrazu z kola von?!  

Mátožne krúžila kuchyňou, chodbou a obývačkou. Z fľaše koňaku stále 

ubúdalo a jej bolesť a zlosť prechádzala do zúfalstva. 

Z okna vysokého poschodia sa pozerala na svet, v ktorom už nevidela 

svoje miesto. Dole, na kraji križovatky pod jej oknom, ležal zabitý 

čierny pes. Závidela mu jeho pokoj, bezbolestnosť a večnú 

bezstarostnosť. Tak rada by ležala vedľa neho, už tiež v bezbolestnom 

pokoji. Ruku párkrát položila na kľučku okna a vedela, že ak ho otvorí, 

tak... Nevnímala žiadne zvuky, iba žeravé ohnisko v hrudi, do ktorého 

splašene búšilo jej srdce ako bláznivý kováč. Túlila sa sama k sebe, 

zvierajúc si hruď, aby z nej srdce nevyskočilo. Keby radšej samo od 

seba hneď teraz a navždy zastalo.   
Dokončenie vo vnútri  

 

Bohoslužby 

4.12. 9:30  Miroslav Machajdík 

11.12. 9:30 

 

 Štefan Evin 

VEČERA PÁNOVA 

18.12. 9:30  Csaba Tolnai 

25.12. 9:30 

18:00 

 Štefan Evin 

Detská vianočná slávnosť 

So 31.12. 18:00  Silvestrovská bohoslužba 
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Modlitebné stretnutia v stredu  
 

 
Levice 
18:00 

Horná Seč 
18:00 

Dolná Seč 
18:00 

M.Ludany 
18:00 

N. Tekov 
18:00 

7.12. Ľ. Fazekaš  V. Suchanský  Š. Evin 

14.12. M. Machajdík Š. Evin  J. Henžel  

21.12. Š. Evin  R. Števko  O. Garaj 

 

Stretnutie pre mužov a ženy 
Téma: Rozdiely v myslení mužov a žien 
Pozvaní sú všetci, muži aj ženy, slobodní či slobodné, s partnermi aj bez – 
každý koho táto téma zaujíma a túži po inšpirácii.  

4.12. nedeľa 18:00 

 

Porada staršovstva 
12.12. pondelok 18:00 

 

Vianočný koncert Základnej umeleckej školy  
20.12. utorok 17:00 

 

Hostitelia 
4.12. 

 

Bencsová Alžbeta 

Márföldiová Eva  

18.12. Gulásová Mária 

Guťanová Alena 

11.12. Moravská Oľga 

Prišťáková Lýdia 

25.12. Zomborská Milena 

Tomašovská Marta 

 

Blahoželáme k narodeninám 
Brtková Mária, Žemliare, (70) 1.12.  

Sudická Zuzana, Dolná Seč, (87) 3.12.  

Grexová Helena, Levice, (79) 14.12.  

Potoczká Zuzana, Nový Tekov, (73) 25.12.  

Kuruczová Júlia, Mýtne Ludany, (80) 26.12. 
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Silvester 2011 
Bude v sobotu - to vieme z kalendára. Aký bude? Taký, aký si ho 

kto urobí. Už teraz si niektorí plánujete spoločné rodinné 

a priateľské výlety a stretnutia. Aj preto o našich Silvestrovských 

zhromaždeniach hovoríme, že už to nie je to, čo bývalo. Veru tak. 
Veď, koniec koncov, ani my nie sme takí, akí sme bývali. Dnes som 

o trochu iný ako som bol včera. 

Aký bude silvestrovský večer v našom zbore? Nuž, mohol by byť tiež 

taký, aký si ho spoločne pripravíme; - my všetci, ktorí sa chceme 

stretnúť práve na silvestrovskej bohoslužbe. Ak to už nemôže byť 
také, aké to bývalo, mohlo by to byť také, aké to nebývalo. 

Napríklad: 

Začali by sme o 18:00 krátkym uvažovaním nad Božím Slovom. 

Potom by sme sa mohli naučiť novú pieseň, ktorá by obohatila náš 

repertoár záverečných piesní po nedeľných bohoslužbách. 

Pokračovali by sme občerstvením v jedálni. Tu by mohol prispieť 
každý, kto na Silvester príde: Boli by sme radi, keby ste doma 

pripravili a do zboru priniesli jednoduché obložené chlebíky. 

Toľko, koľko sami zjete plus nejaký navyše pre našich hostí. 

V jedálni ich dáme na veľký levický (švédsky nemáme) stôl, 

a budeme mať všetko spoločné. Kávu a čaj pripravíme 
v kuchyni. Zvýšili vám nejaké zákusky a dobroty? Prineste ich. 

Keď sa všetko minie, alebo keď už bude čas na zmenu, vrátime sa 

do hlavnej sály. Dáme priestor svedectvám na tému: „Ako ma Boh 

sýti, z akého prameňa uháša môj smäd“. Nečakajte, bratia a sestry, 

kým vás oslovím, prihláste sa mi dopredu so svojim svedectvom 

o chlebe a prameni vody, ktoré vám dávajú večný život a posilnenie 
pre každý deň. 

Za tým pripojíme prehľad udalostí v roku 2011 a pred koncom si 

budeme môcť zobrať novoročnú biblickú záložku. Približne medzi 

21:00 a 22:00 by sme sa rozchádzali. Veď ráno je novoročná nedeľa. 

To je základná predstava, ktorú môžeme upraviť a vylepšiť. Máte 
nápad? Nenechajte si ho pre seba. Pozývam vás, prispejte, okrem 

chlebíkov, svojim kúskom života - vďakou a povzbudením (pieseň, 

hudba, výzdoba, príbeh...). Bude to také, aké to spoločne 

pripravíme. Kto prinesie Bohu a druhým - v duši či v rukách - ten si 

bude mať aj čo odniesť. Od Boha aj od druhých. 

Hospodin, Ty si chlieb a voda môjho života. 

Zmena programu možná 
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(Nielen) adventný predslov 
dokončenie z prvej strany 

Z veľkej diaľky, cez závoj alkoholu a šum krvi v ušiach, sa k nej priplazil 

známy zvuk, ktorý nevedela identifikovať. Potom bolo chvíľu ticho. 

Znova sa pohla k oknu. Ten zvuk sa opäť ozval, kdesi za ňou. Tackavo 

sa otočila a išla ho hľadať. Stíchol. Halucinácia? 

Zvonček nad jej dverami sa ozval tretíkrát. Váhavo, ako bez duše, 

šuchtavými krokmi podišla k dverám svojho bytu. Otvoriť? Neotvoriť?  
V kukátku na dverách videla iba hmlu. Otvoriť? Neotvoriť? Prichádza 

diabol či anjel? Váhavo, len na úzku štrbinu otvorila dvere, pripravená... 

- ani nevie na čo. Všetko je jedno. Cez tenkú škáru pri zárubni jej oči 

hľadali náznaky odpovede. Kto...? Čo...? Zrak pomaly dvíhala vyššie 

a vyššie, až sa v šere chodby vynorila jeho tvár. Placho sa pozerala sa na 
mňa, do mojich očí. 

Stál som tam už niekoľko minút, rozhodnutý, že po treťom dlhom 

márnom zazvonení odídem. Pred pol hodinou som sa venoval svojej 

remeselníckej záľube. Zdokonaľoval som minipracovný kútik pre svoju 

manželku, čo je pre mňa vzácna forma oddychu a zdroj potešenia. Moje 

meranie a rezanie prerušil telefón. Každá veta ma približovala bližšie a 
bližšie ku katastrofe, o ktorej som netušil a mal som jej zabrániť. Jedna 

žena sa dostala do ťažkej krízy a jej dlhoročná blízka priateľka dnes 

nevedela nikoho nájsť, kto by za ňou zašiel a ujal sa jej. Ona sama 

nemohla, so sadrou sa naozaj nedalo a telefón tej nešťastnej ženy sa 

odmlčal. Preto jej priateľka úporne zháňala pomoc. Jednoducho 

nemožná, zúfalá situácia. „Štefan, choď za ňou, je to naliehavé, tam asi 
naozaj ide o život!“ 

A za kým to mám ísť? Meno mi nič nehovorilo. Do takejto hraničnej 

situácie som sa dostal prvýkrát. Urgentná pastoračná návšteva, a ešte  

k tomu naslepo. Aspoň pre mňa. Bol som ubezpečený, že tá nešťastná 

žena ma pozná. Bude to dobré, či nie? „Môj Bože! Nevyznám sa v tom, 
netúžim po tom, neštudoval som to. Použi si ma. Obráť zlé na dobré 

a buď so mnou, aby som niečo nepokazil. Nech si tá žena dovtedy nič 

neurobí a nech mi otvorí. Amen.“ Na mape som si skontroloval adresu 

a rozrušený úsečne zhrnul manželke, kam sa zberám. „Čo urobíš?“ 

„Neviem“, odpovedám. Naozaj neviem. V tomto momente bezpečne viem 

iba to, že tam ísť musím.  

A preto teraz stojím pred otvárajúcimi sa dverami neznámeho bytu 

a túžim čo najrýchlejšie spoznať tú tvár, za ktorou predpokladám toľko 

nešťastia. Bezpečnostná retiazka škrípavo brzdí moje plány. V tmavom 

a úzkom obdĺžniku odchýlených dverí pláva tvár. „Dobrý deň.“ hovoria 

moje ústa a rozum by sa smial z tej absurdity „dobrého dňa“. A moje 
srdce? To sa spolieha, že aj ten druhý má srdce, ktoré je schopné 
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vnímať aj niečo iné ako iba slová. „Chcem vás navštíviť, ak dovolíte. 

Vaša priateľka mi povedala, že vám je veľmi ťažko. Pustíte ma dnu?“ 

Neistá postava sa neponáhľa s odpoveďou. Jej oči, rozum i srdce si 

najprv musia posledné momenty aspoň ako-tak usporiadať. A potom 
možno pribuchnú dvere. Ale neodvážim sa dať nohu na prah. Boh tieto 

dvere buď otvorí, alebo nie. Alebo to mám predsa len urobiť ja? „Vy ste 

prišli ku mne?“ „Áno“. Dvere sa trocha privrú, ale len kvôli tomu, aby 

sa oslobodili od retiazky. Predo mnou stojí duševne zranený a duchovne 

oslabený človek, ktorého telo vyzerá byť na konci so silami. Pozerám sa 
do neprítomných očí, na takú biednu podobu inak krásnej ženy, ktorú 

pozná iba jej zrkadlo pred líčením a česaním. Vstupujem do chodby 

a moja prekvapená hostiteľka mi pomaly hľadá miesto na sedačke 

v obývačke. V horúcom vzduchu rozpáleného leta cítim vôňu koňaku 

a dym cigariet. „Pane Bože, čo z toho bude? Budem musieť utiecť? 

Kedy?“ Veľa toho vám vtedy prebehne hlavou. 

Začíname sa rozprávať. Pre môj dôsledný analytický mozog je to ako 

rozmotávanie klbka hrdzavého ostnatého drôtu, do ktorého sa priplietli 

drahocenné hodvábne šatky a vodiče vysokého napätia. Jej ruky sú 

nervózne a je zrejmé, že si už dosť vypila. Veď by ma aj štedro ponúkla, 

no vo fľaši už nič nie je. Ani v pohári. Jej oči sú smutné a vzdialené.  
Ak je tvár aj zrkadlom duše, tak jej duša bola doteraz drvená v temnom, 

hnusnom kúte beznádeje. 

Pomaly sa upokojujem. Náš rozhovor, najprv kostrbatý, sa postupne 

mení na zrozumiteľné putovanie najnovšími aj starými skúsenosťami, 

ktoré na nej zanechali svoje ryhy, jazvy a prázdno. Neuveriteľné 

množstvo guráže, chýb, zranení a strát na jedného, na prvý pohľad 
krehkého a nenápadného človeka. 

Asi po hodine rozhovoru si uvedomujem zmenu, ktorá sa nedá 

prehliadnuť. Jej tvár ožíva, oči začínajú byť jasné a ruky pokojné. 

Neviem, kedy nastane čas odísť. Čím skôr si budem musieť kúpiť 

Príručku pastorálnej psychiatrie. Počas dvoch hodín žena navidomoči 
vytriezvela. Dokonca sa na jej tvári objavuje aj úsmev. Začína mať prvú 

jasnú predstavu o tom, čo je v jej probléme dôležité a čo nie. Nakoniec 

prijíma návrh na ďalšie stretnutie spoločne aj s mojou manželkou. 

Začína sa na to tešiť a ja sa musím diviť a diviť. Je čas odísť, lebo kríza 

pominula. Modlime sa - bezmocný s bezmocným k Všemocnému 

Vysloboditeľovi. 

Veľa sa tam toho vtedy stalo, hoci - či práve preto, že - ja som tam nič 

zvláštne ani veľké neurobil. Jednoducho som tam bol. A videl som, ako 

Boh mení život človeka. Odchádzam s obavou, či to ďalšie dohodnuté 

stretnutie nakoniec bude. Bolo. Po ňom ďalšie. A vlastne pokračujú 

dodnes. 
Štefan Evin, autentická skúsenosť 
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(Nielen) adventný doslov: 
Vieme a veríme, že Boh nielen stvoril svet, na ktorom sme, ale potom 
prišiel na svet - kvôli nám. Kristus, Boží Syn, prišiel zachrániť a zmeniť 

človeka, ktorý vypadol zo svojho bytu - bytia. Hovorím o sebe aj o tebe. 

Dúfam, že tvoja viera je spojená aj s trvalou prítomnosťou Ježiša Krista 

v tvojom živote. Dúfam, že si sa stal Jeho blízkym priateľom; že ťa 

duchovne oživil a vedie Jeho Duch; že si stále s ním a On s tebou. Alebo 

je niekde problém? Vlastne ti takto na začiatku adventu prajem, aby si 
nebol nikdy sám - ani teraz ani vo večnosti. Ja ťa neviem zachrániť, ale 

aj k tebe môžem prísť ako načúvajúci človek a byť s tebou. Nie som 

Záchranca, ale som zachránený a chcem ti ukázať veľké činy Toho, 

ktorý zachraňuje. Alebo ty môžeš prísť ku mne. Aby sme spoločne,  

v Jeho mene, prežívali skúsenosť záchrany, obnovy života a novú 
radosť. Neklope, nezvoní práve niekto pred tvojimi dverami? 

Š.E. 

 

Vianočné balíčky deťom 
Dovoľte mi, aby som sa s vami podelila o predvianočný zážitok. Keď som 
tak uvažovala nad tým, či sa zapojiť do akcie vianočných balíčkov pre 

sociálne slabé rodiny, uvedomila som si, koľko toho dávam sebe a koľko 

tým druhým. A viac som neváhala. 

Ešte nikdy som nenakupovala darček niekomu, koho nepoznám. 

Zvyčajne, keď niekoho obdarúvam, približne viem po čom túži, čo by mu 

urobilo radosť a čo by ho potešilo. A pretože ja sama deti nemám, ani v 
rodine zatiaľ deti nemáme, bol to pre mňa zvláštny pocit obdarovať 

dieťa, o ktorom nemám ani tušenia aké je a ako bude reagovať na 

darček; či ho aspoň trochu poteší, alebo bude nespokojné  

a ušomrané. 

A tak som sa vo svojej mysli snažila vrátiť do detských čias, čo by mne 
urobilo radosť. Začala som chodiť po obchodoch a snažila som sa vybrať 

niečo praktické, ale aj niečo pre potešenie. Ani som si neuvedomila, ako 

ma to pohltilo a akú radosť som z toho mala. Až som nakoniec zistila, že 

ponuka je taká bohatá, že sa dá urobiť nie jeden balík, ale aspoň desať. 

Možno si poviete, aké banálne. Pre mňa to však bolo požehnaním a 

myslím si, že som bola obdarovaná ja sama. Uvedomujem si však, že 
materiálna pomoc je síce veľmi dôležitá, ale tá duchovná ešte 

dôležitejšia. A tak som sa rozhodla, že sa budem modliť za konkrétne 

dieťa, ktoré dostane môj balík. A na záver, ak bude ešte niekedy takáto 

možnosť zapojiť sa, určite to urobím. 
                  Katka Kováčová  
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Pravá duchovnosť – pokračovanie  
Skutočná - morálna vina a psychologická - nepravá vina 

Človek je v súčasnom živote rozdelený v oblasti svojej osobnosti. Od 

pádu neexistoval a neexistuje nijaký dokonale fyzicky zdravý a dokonale 

psychicky vyvážený človek. Dôsledkom pádu sme narušení v každej 

jednotlivej časti nášho celku. 

Do takejto situácie prichádza moderný nekresťanský psychológ, ktorý 

sa snaží poskladať rozbitý myšlienkový a pocitový svet človeka. Sú to 

veľmi šikovní ľudia a ich postrehy sú často veľmi užitočné. Ich práca 

ako celok však nenapĺňa potreby ich klientov, lebo sa na človeka dívajú 

ako na takého, akým v skutočnosti nie je. Nekresťanský psychológ sa 

však na základe toho, čomu verí, bude usilovať o poskladanie toho, čo je 

v človeku narušené buď smerom do oblasti strojov a zvierat, alebo sa 

pokúsi o romantický skok. Základné otázky sa nevyriešia. Na istej 

úrovni vedomia človek jednoducho nemôže zabudnúť, že je človekom. 

Nemôže úplne poprieť svoju pravú racionálnosť či skutočnú smrteľnosť.  

Keď je človek vnútorne rozpoltený, je zmätený. Vo svojom vnútri prežíva 

pocity skutočnej viny, no moderní myslitelia ho povzbudzujú, že nejde 

o nič iné ako len o obyčajné „pocity“. On si však s nimi nevie poradiť. 

Problém je v tom, že hoci sú to iba pocity, rozpoltený človek zároveň 

prežíva vedomie i pocity skutočnej viny. Ľuďom v takomto stave môžeme 

aj miliónkrát povedať, že nijaká skutočná vina neexistuje. On si bude 

stále vedomý toho, že existuje. 

V tejto chvíli si musíme dať pozor, aby sme nezabudli na dôležitú vec. 

V našom vnútri, vo vnútri biednych stvorení, ktorými sme sa kvôli 

vzbure proti Bohu stali, skutočne existuje čisto psychologická vina. 

Nazdávam sa, že evanjelikálni kresťania sú v tejto otázke často príliš 

neúprosní. Majú tendenciu postupovať tak, akoby psychologická vina 

neexistovala. Ona však existuje presne tak, ako existujú polámané 

kosti. Psychologická vina je skutočná a krutá. Kresťania však vedia, že 

okrem nej existuje aj iná, ozajstná morálna vina pred svätým Bohom. 

Dôležité je, aby sme si uvedomovali realitu oboch druhov viny a vedeli 

ich rozlíšiť.  

V jednej z minulých kapitol sme hovorili o otázke slobody od svedomia. 

Videli sme, že medzi touto slobodou a ospravedlnením existuje silná 
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paralela. Prichádzame pred Boha ako kresťania, nazývame konkrétny 

hriech hriechom, spoliehame sa na dokonané Kristovo dielo, môžeme 

Bohu ďakovať za odpustenie a naše svedomie môže byť pokojné. 

Všimnime si, že v tomto procese skutočnú vinu ani neprehliadame, ani 

ju nezametáme pod koberec. Naopak, dávame ju do úplne racionálneho 

rámca, v ktorom sa stretáva s intelektom i morálnymi pocitmi bez toho, 

aby medzi nimi dochádzalo ku konfliktom. Ak na základe existencie 

Boha a dokonaného, zástupného diela Pána Ježiša prichádzame pred 

Boha vedome a racionálne, svoju vinu neprehliadame, ale staviame sa 

k nej zodpovedne s vedomím, že jej príčinou bolo naše svojvoľné 

vykonanie toho, o čom vieme, že je zlé. Naša vina je potom racionálne, 

skutočne a objektívne vyriešená vďaka Kristovmu nekonečnému 

zástupnému dielu. Na základe tohto faktu môžeme svojmu svedomiu 

povedať: „Prestaň!“ Skutočná vina je preč, a preto si môžeme byť istí, že 

to, čo ostalo, je už iba psychologická vina. Tejto vine je možné čeliť - nie 

však v zmätku. Musíme ju chápať ako súčasť ľudskej mizérie po páde 

človeka.  

Povedať, že skutočná vina neexistuje by teda bolo zbytočné, pretože 

človek v hĺbke svojej duše vie, že existuje. Ak však vieme, že v Kristovi je 

táto vina úplne vyriešená a že zo základných otázok v našom vnútri už 

nemusíme mať strach, potom vieme aj to, že pocit viny, ktorý v nás ešte 

ostal, je iba psychologickou vinou a ničím viac. Tým nechcem povedať, 

že psychologická vina sama nie je krutá. Ale môžeme ju vidieť takú, aká 

je - psychologickú a nie morálnu. To neznamená, že sa odteraz budeme 

cítiť po psychickej stránke dokonale. No vďaka Bohu, môžeme sa 

pohnúť ďalej. Do tmy zrazu preniklo svetlo a my sa začíname orientovať. 

Neočakávame dokonalosť. Čakáme na druhý príchod Pána Ježiša a na 

vzkriesenie nášho tela, pretože vtedy budeme dokonalí morálne, fyzicky 

aj psychicky. Na základe Kristovho dokonaného diela však môžeme už 

i teraz prežívať skutočné prekonanie psychického rozdelenia našej 

osobnosti. Toto prekonanie ešte nemôže byť dokonalé, ale môže byť 

skutočné a v značnom rozsahu. 

Trochu si to ešte vyjasníme: Od pádu človeka majú všetci ľudia 

psychické problémy. Povedať, že kresťan tieto problémy nikdy nemá, je 

výslovný nezmysel, romantizmus, ktorý nemá nič spoločné s biblickým 

kresťanstvom. Každý človek má psychické problémy. Pravdaže, vo svojej 
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intenzite aj druhu sa odlišujú, všeobecne však platí, že od pádu človeka 

sa s nimi stretáva každý z nás. 

Všetkých nás v živote postihujú rozličné problémy a búrky, no 

v životoch niektorých ľudí sú zvlášť silné. Uprostred týchto búrok, 

valiacich sa cez nás, je nádherné vedieť, že nemusíme za každých 

okolností rozlíšiť skutočnú vinu od psychologickej. Nežijeme iba pred 

sebou, žijeme pred nekonečným, osobným Bohom, ktorý dobre pozná 

deliacu čiaru medzi našou skutočnou vinou a iba pocitmi viny. Našou 

úlohou je fungovať v tej časti nášho bytia, ktorá je ako ľadovec nad 

povrchom, v tej, ktorú si uvedomujeme, a prosiť Boha, aby nám 

pomáhal byť úprimnými. Človek je viac, než len to, čo je na povrchu. 

Značná časť nášho bytia je podobne ako pri ľadovci pod povrchom 

a v nej sa dokonale nevyzná žiadny človek.  

Máme volať k Bohu kvôli tej časti nás samých ktorá je nad povrchom, 

a máme mu vyznať všetko, o čom sme presvedčení, že je skutočnou 

vinou.  

Vďaka nekonečnej hodnote Kristovej smrti môžeme vedieť, že všetka 

naša skutočná vina je prikrytá a že pocity viny, ktoré v nás zostanú, nie 

sú skutočnou vinou. Sú iba súčasťou strašnej biedy, ktorá má korene 

v historickom páde človeka, v ľudskom pokolení aj v našej vlastnej 

osobnej minulosti. 

Francis Schaeffer, Pravá duchovnosť, Porta libri 2004, str. 165-170 
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O čom rokovalo staršovstvo v novembri 
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 

 

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. 

 

 

 
Želáme všetkým vám, ktorí sledujete život zboru aj 
prostredníctvom nášho Infolistu, radostný Advent, 

pokojné sviatočné aj pracovné dni, prežívané s vedomím 
Božej milosti, ktorá sa nám stala nenahraditeľným 

darom v Ježišovi Kristovi. 

mailto:levice@cb.sk

