
 

 

 

 

Vtedy 
sa mi to páčilo. Dnes - čím som starší, tým viacej som zaskočený. 
Dokonca si niečo začínam vyčítať. Páčilo sa mi to heslo, že „pravda 
a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“. Lebo to nebola fráza, ale 

osobný postoj života, za ktorý jeho nositeľ platil veľkú cenu. Dnes sa 
previnilo pýtam sám seba, prečo to nebolo moje, naše, kresťanské 
heslo, ale heslo neústupných, neraz aj bohémskych demokratov, na 

ktorých sa ešte aj dnes zvykne pozerať s určitým podozrením. Ako to, 
že práve agnostik tak výstižne pomenoval problém totalitného štátu 

a slobody? Odkiaľ mal odvahu konať v prospech zmeny? Nám kresťanom 
zobral slová pravda a láska a používal ich inak ako my. Nie konfesijne, 

ale programovo. Nie ideologicky, ale ľudsky. Nie ako poučku, ale ako 
vlastnú zásadu. Nebol zúrivým revolucionárom a pritom prispel 

k epochálnej zmene v Európe. Neoháňal sa nabitou puškou, ale perom 
zorientovaného intelektuála a filozofa. Trochu nám stúpal do svedomia, 

provokoval, menil sa, mýlil, slabol a slúžil. Pokorne. Viacej, ako si 
dokážeme predstaviť a možno aj pripustiť. Ja, ktorý som do základnej 

školy nastúpil v roku, keď začala normalizácia a z povinnej vojenskej 
služby som sa vrátil mesiac pred novembrovým prevratom, to vidím 
takto: Večný Boh je stále pánom dejín. Dnes v Európe rovnako ako 

v Egypte za faraóna, Jozefa a Mojžiša, v Perzii za Kýra, či v Ríme za 
Augusta. A tento zvrchovaný Pán sveta vo svojej dobrote použil pána 

Havla, aby sa aj prostredníctvom neho rozpadlo sovietske impérium 
a vláda komunistov v našej zemi. Aby sme okúsili dar slobody. 

 Dokončenie vo vnútri  

Bohoslužby 

1.1. 9:30  Štefan Evin * Ezdráš 10 

8.1. 9:30  Miroslav Haszics 

15.1. 9:30  Štefan Evin * Biblický verš na rok 2012: Lk 15:24 

VEČERA PÁNOVA 

22.1. 9:30  Csaba Tolnai 

 29.1. 9:30  Ján Henžel * List Kolosanom 1:1-8  
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Aliančný modlitebný týždeň 

Začiatok na všetkých miestach je o 18:00. Nový Tekov v modlitebni ECAV; 
Kalná nad Hronom v modlitebni ECAV; Horná Seč v kultúrnom dome; Dolná 
Seč v modlitebni ECAV; Jur nad Hronom na fare ECAV; M.Ludany u Potockých. 
Zbierku na potreby Evanjelickej aliancie je vhodné urobiť na každom mieste po 
každom stretnutí. 

 

Porada staršovstva 
16.1. pondelok 18:00 

 

Hostitelia 
1.1. 

 

Kováčová Júlia 

Markušová Jarmila  

22.1. Garajová Viera 

Boldišová Milica 

8.1. Hurajová Alžbeta 

Galková Viera 

29.1. Kušnieriková Alžbeta 

Lányiová Alžbeta 

15.1. Lüleiová Júlia 

Guťanová Miriam (HS) 

  

 

 

 



   

Modlitebné hodiny na staniciach január – jún 2012 

Dátum Levice Horná Seč Dolná Seč M.Ludany N.Tekov 

8.-14.1. ALIANČNÝ MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ 

18.1. J.Prištiak M.Haszics  Š.Evin  

25.1. B.Zomborský  M.Tomašovský  D.Fazekaš 

1.2. J.Tomašovský Cs.Tolnai  Š.Evin  

8.2. O.Kerekréty  M.Machajdík  V.Suchanský 

15.2. Ľ.Fazekaš M.Haszics  G.Sirotňák  

22.2. J.Henžel  E.Uličná  R.Števko 

29.2. Š.Evin O.Garaj  Š.Suchánsky  

7.3. J.Verčimák  J.Prišťák  Cs.Tolnai 

14.3. M.Machajdík M.Haszics  J.Šajben  

21.3. J.Bálint  J.Tomašovský  B.Zomborský 

28.3. J.Kováč G.Sirotňák  J.Prišťák  

11.4. E.Uličná  Š.Evin  V.Suchanský 

18.4. Cs.Tolnai M.Haszics  J.Verčimák  

25.4. R.Števko  Š.Evin  M.Machajdík 

2.5. Š.Evin O.Kerekréty  D.Peter  

9.5. Ľ.Fazekaš  Cs.Tolnai  Š.Evin 

17.5.št Spoločné bohoslužby – NANEBOVSTÚPENIE – Š.Evin 

23.5. Š.Suchánsky M.Haszics  M.Machajdík  

28.5.po Spoločné bohoslužby – SVÄTODUŠNÝ PONDELOK – Cs.Tolnai 

6.6. Š.Hasič  G.Sirotňák  Š.Evin 

13.6. O.Garaj Š.Evin  Cs.Tolnai  

20.6. J.Kušnierik  M.Haszics  V.Suchanský 

27.6. A.Moravský Š.Evin  J.Bálint  

 



  

  

Blahoželáme k narodeninám 
Luptáková Vlasta, Banská Bystrica (80) 1.1. 

Machajdík Miroslav, Levice, (60) 1.1. 

Černíková Irena, Nový Tekov, (72) 3.1.  

Brtka Štefan, Žemliare, (78) 4.1.  

Šimko Ján, Želiezovce, (69) 6.1.  

Bálint Ján, Levice, (75) 7.1.  

Henželová Helena, Dolná Seč,  (78) 8.1.  

Greksa Ondrej, Horná Seč, (78) 10.1.  

Palicz Ondrej, Šamorín, (92) 11.1.  

Magyarová Juliana, Levice,  (71) 20.1.  

Nolč Marcel, Levice, (64) 20.1. 

Moravský Ondrej, Levice, (62) 20.1. 

Tomašovský Ján, Levice, (70) 23.1.  

Cseh Pavel, Levice, (79) 24.1. 

Kováčová Helena, Levice, (67) 29.1. 

Kajanová Anna, Levice, (60) 30.1.  

Kušnierik Jozef, Levice, (68) 31.1.   

 

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


   

Nezvyčajný „politický“ úvodník 
dokončenie z prvej strany 

Dnes vieme, aký neľahký dar je sloboda a demokracia. A máme 

tendenciu - neraz pre vlastné zlé svedomie, inokedy kvôli povrchnému 

vnímaniu - za nezdary obviňovať druhých. Aj jeho. Už dlho som cítil 

osobný dlh voči tomuto mužovi - aspoň pravdivo otriasť nepravdivým 

mýtom, ktorý je na Slovensku mimoriadne zakorenený, že prezident 

Havel trestuhodne zlikvidoval zbrojársky priemysel a poškodil 
Slovensko. Už v samom predmete tohto sporu je veľký problém v tom, že 

sa zľahka obchádza etická stránka takéhoto priemyslu a poukazuje sa 

na zbrojársku produkciu iných krajín. Ale ostaňme pri technickej 

stránke celého problému. 

Korene veľkého rozvoja zbrojárskej výroby na Slovensku (tzv. špeciálna 
výroba) sú spojené s koncom 2.svetovej vojny a snahou Varšavskej 

zmluvy (komunistický protipól krajín NATO v Európe) získať prevahu 

v klasických zbraniach (tanky, delá). Keďže Česká republika priamo 

susedila s „nebezpečným“ západným Nemeckom, výroba ťažkej 

vojenskej techniky, tankov a kanónov bola umiestnená na Slovensku 

(Martin, Dubnica, Krupina, Detva, Bardejov, Košice) - ďalej od možného 
frontu. Vojenská doktrína Varšavskej zmluvy počítala s tým, že keď sa 

naskytne vhodná príležitosť priniesť komunistickú „slobodu“ na západ, 

tak sa na západnú Európu budú valiť tisíce našich tankov.  

Sovietsky zväz pritom neustále propagandisticky vyhlasoval, že „bojuje 

za mier“ a vyzýval západ na odzbrojenie. V 80tych rokoch minulého 

storočia svoje výzvy na odzbrojenie ešte zosilnil, keď krajiny NATO 
a zvlášť USA začali do výzbroje zavádzať moderné zbraňové systémy. 

S novými technológiami už sovieti a ich spojenci nedokázali držať krok. 

Napriek tomu naše zbrojovky ďalej produkovali tanky T-72 a pod. Boli 

určené na spriatelený trh a do rozvojových krajín, kde Sovietsky zväz 

podporoval dlhotrvajúce konflikty. Časť z tohto exportu nebola dodnes 
splatená. 

V tejto situácii, vyhrocovanej rozmiestňovaním jadrových zbraní  

v Európe, prišiel v 80tych rokoch od USA návrh na zníženie počtu 

konvenčných ozbrojených síl v Európe. Na takúto ponuku mohla 

sovietska strana zareagovať iba konkrétnymi krokmi, inak by sa naplno 

prejavilo pokrytectvo jej politiky, preto na ňu sovieti (Gorbačov) 
pristúpili. To znamenalo výrazné zníženie stavov ťažkej bojovej techniky 

v Európe, vrátane Československa a ostatných masových pozemných 

armád východného bloku. 

Dopyt po špeciálnej výrobe z našich ZŤS (Závody Ťažkého Strojárstva) 

mimoriadne poklesol a priamo od zainteresovaných ľudí viem, že 
plánovači v našich fabrikách museli výrazne redukovať a postupne 



  

  

utlmovať objem vojenskej výroby už najmenej 2 roky pred novembrom 

1989. Neefektívne slovenské ťažké strojárstvo riadené štátom bolo 

v kríze už aj na konci komunistickej éry. Nakoniec, čo vtedy nebolo 

v kríze? Ranu z milosti potom slovenskému zbrojárstvu zasadil koniec 
studenej vojny a znížený dopyt v krajinách tretieho sveta. Problémom 

bolo predať už vyrobené, nie ďalej vyrábať. 

Posledným faktom je to, po prijatí takzvaného kompetenčného zákona 

v decembri 1990, o slovenskom zbrojárstve nerozhodovala Praha, ale 

slovenská vláda v Bratislave. Postoj prezidenta Havla k zbrojárskemu 
priemyslu tak bol najmä významným morálnym gestom, ktorého dopad 

sa na Slovensku zvykne negatívne preceňovať, lebo sa v tom odráža o.i. 

aj naša frustrácia z nových zložitých pomerov. 

Václav Havel pre značnú časť Slovákov zosobňoval to, čo nám bolo na 

Čechoch cudzie. Jeho trvalý dôraz na význam osobnej slobody 

nepasoval do našej skúsenosti oportunistického správania. Jozef Tiso 
a Gustáv Husák - prezidenti v  obdobiach kritických pre Slovensko, 

neváhali obetovať demokraciu, individuálnu slobodu a práva občanov 

v prospech svojej moci. Zdôvodňovali to národnými záujmami, menším 

zlom a nevyhnutnou voľbou. 

Na Slovensku sa cieľavedomý odpor voči komunizmu koncentroval 
prevažne do aktivít katolíckej cirkvi. Naproti tomu v Čechách boli 

disidentmi rôzne osobnosti, prevažne z politického, kultúrneho 

a umeleckého undergroundu. Preto sa na Slovensku disidentstvo 

a opozícia voči totalitnej moci vnímali skôr ako bohémske výtržníctvo 

čudných ľudí, ktorí nemajú čo stratiť. Havlova nepolitická politika 

a idealizmus sa prijímali s nedôverou a boli terčom kritiky aj posmechu. 
V roku 1990 sa ospravedlnil za násilné vysídlenie sudetských Nemcov, 

čo je príkra paralela k našim neuralgickým vzťahom voči Maďarom. 

Nedomyslená a nepripravená amnestia, ktorej zámerom bola takmer 

evanjeliová milosť pre odsúdených s novou šancou v novej dobe, mu na 

popularite takisto nepridala.  

Intelektuálne bystrý a tvorivý Václav Havel, pre niektorých buržoázny 

„synáčik milionárov“ s trochu starosvetskou výchovou a noblesou, bol 

úplným protipólom prefíkaného ľudového rozprávača Vladimíra 

Mečiara, ktorého pracovnou metódu bola lož a občas pripomenul, že je 

veriaci. V tomto konflikte Slováci niekoľko rokov stáli na Mečiarovej 

strane, no aj to je už minulosť. 

Slovensko sa však zmenilo: podľa posledného výskumu Inštitútu pre 

verejné otázky a Vyšehradského fondu z októbra 2011 hodnotila kladne 

Havla ako politika viac ako polovica Slovákov, zatiaľ čo Mečiara už iba 

menej ako 11 percent. Václav Havel je dnes paradoxne viac naším 

prezidentom, ako ním bol pred desiatimi rokmi. 



   

Je zvláštnou iróniou doby, že náš súčasný prezident sa neustále zdráha 

vymenovať nového generálneho prokurátora. Vypočítavo nekoná. 

A práve pre nečinnosť v závažných kauzách ho z funkcie generálneho 

prokurátora Československej federatívnej republiky prezident Havel 
odvolal v marci 1992. 

Mať dobrých štátnikov je zrejme tiež dar od Boha, ako som spomenul na 

začiatku. Podľa čoho ich ohodnotiť? Mne napadá jeden jednoduchý 

spôsob: Napríklad, či po nich zostala dôležitá, nadčasová myšlienka. 

Pamätá si niekto niečo zmysluplné od našich novodobých českých, 
slovenských aj československých politikov? A pritom hovoria neustále. 

Keď sa Václav Havel zamýšľal nad tempom a pyšným spôsobom, akým 

dnes bezohľadne a globálne meníme naše životné prostredie, svet a 

vzťahy, povedal toto: „Je to dielo prvej ateistickej civilizácie, t.j. 

generácie, ktorá žije bez zmyslu pre večnosť.“ 

Štefan Evin 

 

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



  

  

Hrádeček 19.12.2011 

Rádová sestra Veritas Holíková bola vedľa prezidentovej manželky 

Dagmar druhou z žien, ktoré boli pri tom, keď prezident Havel zomrel. 

Nasledujúce riadky vznikli pri prezidentovej posteli krátko po jeho úmrtí 

a sú symbolickým rozlúčením s Václavom Havlom. 

Měla jsem nezasloužené privilegium bdít v noci z 18. na 19.12.2011 
u právě zemřelého prezidenta Václava Havla na Hrádečku. Během té 
nezapomenutelné noci mi hlavou neustále šly nejsilnější vzpomínky na 

něho - velmi staré i úplně nedávné. 

Byla jsem 18letá studentka, když jsem ho poprvé zahlédla na vlastní 

oči jako prezidenta na balkonu třetího hradního nádvoří 29.12.1989, 
uprostřed rozjásaného davu, když se nám otevřela skutečná a 
neuvěřitelná naděje na svobodný život. Netušila jsem, že se osobně 
setkáme až po mnoha letech, když jsem se už jako boromejka vrátila 
letos v létě po letech studií v Itálii a mým prvním posláním doma bylo 
spolupodílet se na péči o značně zestárlého a nemocného našeho 
prvního demokratického prezidenta. Tak jsme se poprvé setkali 20. 
července 2011 na Hrádečku a já jsem denně viděla, jak tento velmi 
zesláblý muž má v sobě pořád stejnou důstojnost zdvořilého a pokorně 
plachého filosofa, který se nebál mluvit o smrti, stejně jako 
nepřestával věřit často znevažovaným ideálům o Pravdě a Lásce. 

A přitom zároveň měl rád lidi kolem sebe, nebylo mu zatěžko stále 
znovu o něco prosit a děkovat, jak ubývaly jeho fyzické síly. Největší 
lekce se mi ale dostalo jednou v srpnu, kdy pan prezident vymyslel, že 
budeme péct pro jeho osobního lékaře sele divočáka, aby měl co k 
obědu a zároveň uviděl jeho pokroky v rehabilitaci. Na mé počáteční 
námitky o nedostatku času a zkušeností, jak to vlastně dělat, mi 
prostě a zdvořile odpověděl, že když byl poprvé zvolen prezidentem, 
všechno dělal poprvé a často vůbec nevěděl jak - tak proč bychom si 
neporadili s pečením divočáka, což on stejně jako já také nikdy 
nedělal. Ono "prase na šalvěji" zůstane navždy nejcennější životní 

lekcí, jež jsem od něho dostala. 

Měla jsem nezaslouženou čest Vám sloužit, pane prezidente, když 
jsem na vlastní oči viděla, jak statečně a vědomě se blížíte ke smrti a 
zároveň k novému životu, o němž toho všichni tušíme jen mlhavě málo. 
A teď jsem stále víc přesvědčena, že Pán Bůh je s Vámi - navždy, jak 
jste si, pane prezidente, vážně přál, když jste se s námi loučil stále 
stejnými slovy: Tak Pán Bůh s námi… 

Sr. Veritas Holíková, SCB 



   

Ako keď zhasne sviečka, 
tak zomrel prezident Havel 
Láskavé oči ženy zahalené v mníšskom rúchu sestier rádu boromejok sa 

lesknú. Spomienka na posledné okamihy prezidenta Václava Havla je 
ešte príliš živá. 

Sestra Veritas Holíková (40) sa starala o prezidenta od tohtoročného 

leta, a bola s ním až do jeho konca. Slzy behom rozhovoru strieda obdiv, 

úcta a taktiež záchvevy úsmevu pri spomienkach na prezidentove vtipné 

glosy. 

Zmierenie so smrťou 
Boli ste pánovi prezidentovi nablízku posledné mesiace jeho života, 

ako ste sa vyrovnali s tým, že zomrel? 

Doposiaľ som sa s tým nevyrovnala. Nemôžem uveriť, že na Hrádeček 

nikdy nepôjdeme, že už tu nie je. Zvykla som si na neho. 

Ale dnes, keď som videla jeho rakvu na lafete, povedala som si, že takto 

by si to prial. Mal rád to slávnostné, dôstojné do dôsledkov. Pripadá mi, 
akoby sa vrátila atmosféra revolúcie, čítajú sa jeho knihy... To by bol 

veľmi spokojný. 

Väčšina ľudí umiera v nemocnici, pán prezident mal z tohto 

pohľadu milosrdnú smrť - zomrel tam, kde to mal rád a v spánku... 

To určite. Zažil mnoho dlhodobých pobytov v nemocniciach a to 

prostredie mu vadilo. On mal rád svoje veci, svoj poriadok, svojich ľudí 
okolo, mal rád kvetiny, pravidelne sa kupovali gladioly, na ktoré sa rád 

pozeral. To mu dodávalo istotu, že je o neho postarané, ako si želal. 

Chcel rozhodovať o svojom osude, čo sa mu podarilo až do konca. 

Nie je možné, že keby bol prevezený do nemocnice, mohol by žiť 

ďalej? 

To si nemyslím. Chcel umrieť doma na Hrádečku a často to opakoval. 

Jeho žena i jeho osobný lekár Tomáš Bouzek mu sľúbili, že ho v 

žiadnom prípade nenechajú previezť do nemocnice. 

Bol teda zmierený s tým, že sa blíži smrť? 

Určite áno. Nebál sa otvorene o smrti a umieraní hovoriť. Často o tom 

hovoril so svojimi priateľmi. 

V deň, keď zhasla sviečka 
Tušil v deň, keď zomrel, že prichádza koniec? 

Myslím si, že nie. To ráno sme spolu hovorili, o tom, čo bude robiť.  

Aj mňa prekvapilo, že zomrel, nečakal to nikto z nás. 



  

  

Nič teda nenaznačovalo, čo sa stane? 

Vôbec nie. Naopak. Ráno bol v dobrej kondícii a hovoril omnoho 

zreteľnejšie a lepšie, než deň predtým. Ráno som jeho lekárovi, s ktorým 

sme jeho stav pravidelne konzultovali, písala, že je v dobrej nálade. 

Dohodli sme sa, aké lieky mu mám dať, natiahla som ich do injekcie...  

Večer predtým sme plánovali Vianoce, prejavil prianie, že by rád zostal 
na Hrádečku a bol by rád, keby pani Dagmar prišla. Ona mu sľúbila, že 

všetko zruší a budú tam spoločne. De facto sme dohodli celé Vianoce. 

Išiel spať pomerne skoro, ale zaspal neskôr, nemohol spať, čo zas až tak 

výnimočné nebolo. 

Na čom mu najviac záležalo posledné dni? 

Dosť mu záležalo na tom, aby mohol byť na Vianoce na Hrádečku, aby 

mohol byť tam, kde to má rád. 

Ako teda prebiehal prezidentov posledný deň? 

Boli sme tam len ja a pani Dagmar. Ja som prevzala službu v sobotu 
večer, hovorila som s ním niekoľkokrát v noci, keď nemohol spať. Ráno 

sme spolu hovorili medzi 7 - 7:30, že kedy sa pôjde umývať. Poslednú 

vetu, ktorú som od neho počula, bolo: "Ja chcem ešte spať, príďte tak 

za hodinu". Čo bežne robieval. Keď som tam okolo 9 hodiny bola, ešte 

spal. Keď som ale prišla o pol desiatej, zdalo sa mi, že sa jeho dych 
spomaľuje a stáva sa plytším, že sa niečo mení... Takýto dych majú 

ľudia, ktorí sa blížia smrti. Vzápätí medzi 9:45-50 naraz prišla chvíľa, že 

sa už nenadýchol. Bolo to, ako keď zhasne sviečka, tak tiché. 

To je závideniahodná smrť... 

To áno. 

Čo ste v ten okamih blížiacej sa smrti robili? 

Často sme kľačali pri jeho posteli, aby sa nemusel pozerať na nás hore, 

boli sme vo výške jeho očí. Kľakla som si k nemu. Ale prekvapilo ma, že 

zomrel odrazu, keď sme mali všetko nachystané, že budeme vstávať... 

Čo ste urobili potom? 

Keď som sa presvedčila, že je mŕtvy, išla som za pani, ale ona už bola 
na ceste do izby a hovorila, že vie, čo jej idem povedať. Zostali tam 

osamote a ja som išla volať doktorovi Bouzkovi. 

Potom sme sa pri gauči, kde zomrel, striedali s jeho pani až do rána 

druhého dňa. 

Cesta do života v hmle 
Myslíte, že bol zmierený s Bohom? 

Myslím, že určite. Vedome sa pripravoval na smrť. Vedel, že sa blíži  
k posledným dňom svojho života. Keď o tom hovoril, tak povedal, že 



   

človek má za sebou nechať poriadok a spomienky. Dával do poriadku 

svoje veci, mal rozpísanú hru, kedykoľvek mohol, tak šiel - hovoril tomu 

úradovať. Bol rád, keď sa mu dobre dýchalo a mohol písať. 

Niekedy sa zmieňoval taktiež o tom, že človek sa neblíži len k smrti, ale 

taktiež k novému životu, o ktorom toho vieme hmlisto málo. 

Videli ste umierať veľa ľudí, akou smrťou zomrel Václav Havel? 

Takou, akou si prial. To, čo si prial, mu bolo dané. 

Utkvel mi jeho pozdrav, a spätne je to vidieť i v dokumentoch o ňom, 

keď sa lúčil slovami: Tak Pánboh s nami. Kedykoľvek sme odchádzali  
z Prahy alebo z Hrádečku, tak sa týmto spôsobom s nami lúčil. Večer 

hovoril: Tak Pánboh s nami, uvidíme, čo bude ráno. Nebola to fráza, 

bolo to myslené vážne a tak to myslím chápal. Že sa nejako približuje  

k Bohu, že sa pripravuje na smrť. Nehovoril o Bohu vyslovene, ale skrze 

tento pozdrav. 

Prijal posledné pomazanie? 

Nie. 

Máte strach o jeho dušu? 

Nie. Platí, čo hovoril už svätý Augustín, že je mnoho ľudí, ktorých má 
Boh a nemá ich cirkev, a je taktiež mnoho ľudí, ktorých má cirkev, ale 

nemá ich Boh. I bez sviatostí sa človek pravdivý a pokorný dostane 

omnoho ďalej, než mnoho katolíkov so sviatosťami, o tom som 

presvedčená. A pán prezident je jeden z príkladov - človek, ktorý žil  

z vnútorného presvedčenia a svojej viery v Boha. Je omnoho istejšie že 

je u Boha, ako mnoho katolíkov. 

Modlíte sa za neho? 

Určite. Ale som presvedčená, že sa na nás pozerá, že žije v Bohu viac 
než my. Že my sa tu úboho motáme, ale on už to vidí inak a z inej 

perspektívy. Ako hovoril páter Halík: prešiel za oponu večnosti. 

Ukazuje cestu do nádeje a do života, ktorý má inú kvalitu. A on už to 

dnes vidí. 

Veľa ľudí je dnes smutných, smúti za prezidentom Havlom, čo by 

ste im odkázali? 

Mali by dôsledne čítať, čo napísal. Mnoho ľudí jeho spisy a prejavy 

nečítalo. Keď uvidia tú hĺbku, tak viac nie je treba. Úľavu prináša žiť 

ako to hovorí a ako sa pokúšal on. 

Eliška Bártová, prevzaté z www.aktualne.cz, 22.12.2011 

 
  



  

  

Prehľad roka 2011 

 Január 
Biblický verš pre zbor na rok 2011: 1Pt 4:11 Keď niekto hovorí, 

nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh, keď niekto slúži, nech 

to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný 

Boh skrze Ježiša Krista! Jemu patrí sláva i vláda na veky 

vekov. 

 Novoročné atentáty na koptskú kresťanskú cirkev v Egypte. 

 Zomrel Jiří Dienstbier (1937), prvý ponovembrový minister 

zahraničných vecí. 

 Ničivé záplavy v Austrálii. 

 Aliančný modlitebný týždeň s témou Svetlo v temnom údolí. 

 Zomrela Alica Szász z Levíc, 55r. 

 Nepokoje v Tunisku a v Egypte. 

 29.1. o 18:41 zemetrasenie zaznamenané aj v Leviciach – 

epicentrum pri maďarskej Tatabányi, sila 4,8 magnitúdy. 

 Začínajú semináre Chlapské slovo chlapom. 

 Z dlhodobého pobytu v zahraničí sa vrátila Mária Talapková 

a Eva Ševcova (TT). 

 Staršovstvo požiadalo Radu Cirkvi bratskej o zaradenie brata 

Jána Verčimáka do služby v našom zbore.  

 Požehnanie Andreja Kováča. 

 Február 
 Náš zborový spravodaj má 20 ročné jubileum: Najprv začínal ako 

Kresťanská panoráma, neskôr Vinica, a od roku 2004 Infolist. 

 Zborové diskusné fórum na témy: Senior Garden, oblečenie 

starších pri VP, zborová „hymna“. 

 Káže Juraj Kohút ml. 

 Káže Štefan Markuš a popoludní má prezentáciu o profesorovi 

Roháčkovi. 

 V arabskom svete pokračujú nepokoje: Bahrajn zrušil úvodné 
preteky ročníka F1 kvôli občianskym nepokojom; veľké nepokoje 

v Lýbii; nepokojný Jemen; problémy aj v Maroku a Alžírsku; 

Saudsko-arabský kráľ masívnymi finančnými dotáciami 

upokojuje svojich poddaných. 

 Prezident Obama vyhlásil, že jeho administratíva už viacej 

nebude obhajovať manželstvo ako celoživotný zväzok muža a  

ženy. Vychádza v ústrety rozhodnutiu súdu, ktorý vyhlásil, že 

takýto postoj k manželstvu je nepriateľský voči gejom a lesbám. 

 Návšteva dorastu z Bardejova. 



   

 Marec 
 Rozhovor s Kurtom Mühlematterom o ďalšom pôsobení Christiny 

Lehmann na Slovensku.  

 Káže Milan Prišťák. 

 Výročné členské zhromaždenie.  

 V staršovstve i zbore rozlúčka s kazateľom Haszicsom - ujíma sa 

funkcie riaditeľa Senior Garden na plný úväzok. 

 Ničivé zemetrasenie v Japonsku, tsunami a poškodenie jadrovej 

elektrárne Fukušima. 

 Apríl 
 Kazateľ Evin je poverený administráciou zboru v Nitre. 

 Konferencia Máme čo zvestovať v Liptovskom Mikuláši. 

 V Trnave je voľba prvého dvojčlenného staršovstva. 

 Káže Jaro Tomašovský. 

 Týždeň pred Veľkou nocou má krst Michaela Prišťáková a spolu 

s ňou boli do zboru prijatí: Eva Poláková, Helena Henželová, 

Roman Mészároš a Tomáš Néma. 

 V Trnave je uvedenie staršovstva do služby. 

 Po dvoch rokoch máme Veľkonočný pondelkový výstup na Sitno. 

 V záhrade sa stavia sa detské ihrisko. 

 V piatok 29.4. je kráľovská svadba - žení sa princ britský Wiliam 

s Kate Middleton. 

 Jarné upratovanie v modlitebni. 

 V Bratislave a Košiciach začínajú majstrovstvá sveta v hokeji. 

 Kazateľ Evin končí kázanie z 1. listu Petrovho.  

 Najstaršia členka zboru Helena Školníková z Dolnej Seči sa 

dožila 98 rokov. 

 Sestra Christina Lehmann oznámila, že po polročnom vzdelávaní 

v zahraničí, ktoré začne v septembri 2011, sa plánuje vrátiť na 

Slovensko na ďalšie 4 roky.  

 Máj 
 Prebieha československá Superstar. 

 Americká armáda zabila Usámu bin Ládina v Pakistane. 

 V nedeľu slúži Miro Moravský z Kalinova. 

 Janko Verčimák potvrdil, že príde v lete do Levíc.  

 Konferencia Cirkvi bratskej v Bratislave.  

 Členmi zboru v Trnave sa stali Zdenko Plachtinský, Michal 

Zrník, a Taťána Jurenková. 

 Narodil sa syn Simon, Vlastimilovi a Renatke Suchanským. 

 Svadobné zhromaždenie Mareka Machajdíka a Viktórie 

Szántóovej. 



  

  

 Svadobné zhromaždenie Jaroslava Czirjáka a Zuzany Törökovej 

v ECAV Jur nad Hronom. 

 Začínajú brigády na dome seniorov v Hornej Seči. 

 Jún 
 Skončila česko-slovenká Superstar. Zvíťazil Lukáš Adamec. 

 Zomrela Helena Sakošová z Dolnej Seči, 83 r. 

 Zomrel Štefan Markuš z Levíc, 83 r. 

 Pekný deň rodiny v Hornej Seči - Pán Boh nám doprial pekné 

počasie, hoci okolo pršalo. Veľa ľudí; tím okolo Š. Pokoraczkého 

pripravil výborné guláše, pripravená zábava pre deti aj dospelých 
(trampolíny, vzduchovky, air soft, futbal, volejbal,...). Bola 

možnosť navštíviť stavbu Senior Garden. 

 Združenie JPK si pripomenulo 20 rokov od vzniku. 

 Júl 
 Celoslovenský výlet dôchodcov na Remate. 

 Prijímame nových členov do zboru: Júlia Vargová, Michal 

a Mária Bálintovci a Martin Markuš. 

 Káže Ján Henžel. 

 Dorast na Dieli; MDK na Repišti. 

 Evanjelizačný tábor KECY, 4.ročník, Martinské hole  

 Sobáš v Írskom Ballymene: Filipa Peteková (TT) a Graeme 

Donaldson.  

 Veľmi ťažko ochorel kazateľ Ervin Mittellmann. 

 Posledný raketoplán Atlantis je na poslednej misii k ISS. 

 Nórsky extrémista Anders Behring Breivik (32 rokov) pomocou 
výbuchu v Oslo zabil 8 ľudí a potom na stretnutí teenagerov na 

ostrove Utöya postrieľal 69 ľudí.  

 Vo veku 90 rokov zomrel evanjelikálny kazateľ John R.W.Stott. 

 Kazateľ Evin začína kázať z knihy Ezdráš. 

 Ekumenické bohoslužby v Dolnej Seči - slúži kazateľ M. Haszics. 

 August 
 Káže Miro Machajdík. 

 Celoslovenský detský tábor v Pribyline.  

 Škótsky camp v MC Kontakt s 9 Škótmi.  

 Káže John Taylor (ich vedúci) a o týždeň káže Euan Dodds. 

 V jeden deň zomreli dvaja ľudia, Jozef Pápay z H.Seči, 69 r. 

a Zuzana Gulyasová z Levíc, 71 r. 

 September 
 Pokračuje a prehlbuje sa kríza v eurozóne.  

 Brat Ondrej Marföldi z Dolnej Seči sa dožíva 90 rokov. 



   

 Požehnávanie Simona Suchanského. 

 Dôchodcovia sú na pobyte vo Vyhniach. 

 Pri Ruskom meste Jaroslavľ spadlo lietadlo JAK 42, v ktorom 

zahynulo celé hokejové mužstvo a vynikajúci slovenský hokejista 

Pavol Demitra (36 r).  

 Začína MDK a v MDK začína aj Janko Verčimák.  

 Zrejme partner zavraždil (zastrelil) učiteľku výtvarnej výchovy 

Alenu Cibulkovú. 

 Celoslovenská konferencia mládeže v Žiline. 

 Staršovstvo má neformálne rozhovory o živote zboru. 

 Sobáš Mária Guťana a Ivany Babincovej. 

 Ekumenické bohoslužby v Hornej Seči - slúži Miroslav Haszics. 

 55. výročie svadby si pripomenuli Ľudovít a Perla Fazekašovci. 

 Stretnutie staršovstva so zástupcami zboru v Senior Garden.  

 Prvý poprázdninový detský klub SAME v Kontakte. 

 Október 
 Plánovanú vizitáciu v zbore vykonali brat Ivan Markuš a kazateľ 

Pavol Bomba, ktorý v nedeľu aj káže. 

 Vizitačné členské zhromaždenie a hlasovanie o zotrvaní kazateľa 

Evina v zbore. 

 Stretnutie evanjelizačno-misijného odboru Cirkvi bratskej pre 

západné Slovensko v Leviciach. 

 Zomrel Steve Jobs (56 r), zakladateľ Apple - prvý notebook, iPod, 

iPhone a iPad. 

 Slovenskí futbalisti nepostúpili na majstrovstvá Európy. 

 Slávnosť ďakovania. 

 Káže Peter Prištiak. 

 Zborové popoludnie s Petrom Prištiakom a Jarom Tomašovským 

o evanjelizačno-misijnej práci v našich zboroch. 

 Stretnutie staršovstva s riaditeľkou a správnou radou Miesta 

v dome. 

 Preskupenie detí v besiedke, lebo dokopy máme iba 5 prvákov 

a druhákov. 

 V parlamente stratila dôveru vláda premiérky Radičovej, keď 

spojila hlasovanie o eurovale s hlasovaním o dôvere vláde. 

 Predčasné voľby budú 10. marca 2012. 

 Povstalci zabili lýbijského diktátora Muamara Kaddáfiho. 

 Narodil sa syn Viliam, Matejovi a Martine Bálilntovcom  

 60. výročie svadby si pripomenuli Ondrej a Irena Paliczovci. 

 Brat Michal Tomašovský z Hornej Seči sa dožil 90 r. 

 Sobáš Martina Hortona a Evy Ujlakyovej v Trnave.  



  

  

 Druhý detský klub SAME v Kontakte. 

 Odhalenie pamätníka Jozefa Roháčka na Starej Turej. 

 Jedna z mnohých brigád na dome seniorov v Hornej Seči. 

 November 
 Spoločné stretnutie levického a bratislavského staršovstva. 

 Začiatok akcie Miesta v dome: „Urobme radosť nielen našim 

deťom“ –  pripravilo sa 116 vianočných balíčkov. 

 Káže Janko Kerekréty z Bratislavy. 

 Kazateľ Evin je pozvaný kázať v zbore baptistov v Leviciach.  

 V ZUŠ je akadémia k 60. výročiu vzniku školy. 

 Predaukčná vernisáž v tekovskom múzeu.  

 Členmi zboru v Trnave sa stali Martin Váry a Miriam Váryová. 

 V prešovskom zbore si pripomenuli 30. výročie otvorenia novej 

modlitebne. 

 Stretnutie staršovstva s riaditeľkou a správnou radou Kontaktu. 

 Okolo 2400 lekárov podalo výpovede zo zamestnania.  

 December 
 V nemocniciach je krízová situácia. 

 Káže Miroslav Machajdík. 

 Benefičná aukcia obrazov pre ľudí v núdzi. 

 Útočník v Belgickom meste Liege zabil pri ozbrojenom útoku 4 

ľudí a vyše 100 zranil. Nakoniec zabil aj seba. 

 Zomrel posledný československý prezident Václav Havel (75r.) 

a severokórejský diktátor Kim Čong Il (69r.). 

 Vianočný koncert ZUŠ. 

 Vianočné bohoslužby. 

 Detský vianočný program. 

 Do Trenčína sa odsťahovala rodina Valentínyová. 
A. Markušová, Š. Evin 

 

Milí bratia a sestry, 
nech Vás riekou života v roku 2012 sprevádza 

mocná ruka Hospodinova. 
 


