
 

 

 

 

Leží  
na boku ako odhodená hračka. Lenže je to potopený „chrám luxusu 

a oddychu“, ktorý sa, žiaľ, stal pre mnohých zároveň hrobom. S údivom 
sledujeme, že pri talianskych brehoch sa dnes netopia iba nešťastní 

utečenci z Afriky, ktorí na svojich biednych bárkach a pltiach hľadajú 
lepší svet, ale aj superluxusná loď so smotánkou sveta. Nepomôže ani 

ultramoderná navigácia z družice, ani najpresnejšie mapy, keď sa 
človek (kapitán, majitelia lode, stavitelia lode, pasažieri, posádka?) 

chce predvádzať a opustí bezpečnú cestu. Teraz sa dá čakať už len 
séria filtrovaných informácií kto za to môže. A súdne spory na dlhé 
roky. U nás doma sa mi to zdá podobné. Na prvý pohľad veľkolepé 
stranícke parníky ignorujú skoro všetky pravidlá slušného správania 

a zároveň nám sľubujú, že nás bezpečne odvezú do raja. Hoci aj so 
zverincom (nielen gorilami) na palube. Ich kapitáni a posádky sa 
vysmievajú z tých, ktorí sa snažia na svojich maličkých loďkách 

veslovať proti ničivým vlnám, ktoré oni vyvolali svojou deformáciou 
spoločenského a politického života. Súkromne prežívame ďalšiu etapu 

vytriezvenia z politických a spoločenských ilúzií. Tá realita je dosť zlá 
- no vytriezvenie je predsa užitočné. Umožňuje nám rozhodnúť sa, ako 

budeme realite čeliť. Môžeme sa všetkému otočiť chrbtom. Ale 
nebudeme aj po tom otočení tak či tak čeliť tomu istému, len z inej 

strany? Alebo s tým budeme bolestne, náročne a s nehasnúcou nádejou 
aktívne žiť. Nuž veď presne taký je skutočný život.   

Dokončenie vo vnútri čísla 

 

Bohoslužby 

5.2. 9:30  Štefan Evin   * List Kolosanom 1:9-14 

12.2. 9:30  Csaba Tolnai  * List Kolosanom 1:15-23 

VEČERA PÁNOVA 

19.2. 9:30  Štefan Evin   * List Kolosanom 1:24-2:7 

26.2. 9:30  Miroslav Haszics * List Kolosanom 2:6-15 
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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) 

1.2. J.Tomašovský Cs.Tolnai  Š.Evin  

8.2. O.Kerekréty  M.Machajdík  V.Suchánsky 

15.2. Ľ.Fazekaš M.Haszics  Š.Evin  

22.2. J.Henžel  E.Uličná  R.Števko 

29.2. Š.Evin O.Garaj  Š.Suchánksy  

 

Porada staršovstva 
13.2. pondelok 18:00 

Hostitelia 
5.2. 

 

Tomašovská Elena 

Márföldiová Jana  

19.2. Suchánska Ružena 

Bálintová Kristína 

12.2. Pokoracká Dana (HS) 

Machajdíková Emília (HS) 
 

26.2. Greksová Alena (HS) 

Machajdíková Helena 

Národný týždeň manželstva 

13.-19.február 2012 
je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v 

týždni osláv sv. Valentína – stále obľúbenejšieho sviatku spájaného 

s láskou a partnerskými vzťahmi. Myšlienka NTM na Slovensku 
vychádza z medzinárodnej iniciatívy rovnakého zamerania.  

Ústrednou témou tohtoročnej kampane je 

"V dobrom i zlom! Vernosť nie je slabosť“ 

V Mládežníckom centre KONTAKT pripravujeme (nielen pre 

manželov): 

 filmový klub (utorok, 14.2. o 18:00) 

 diskusný klub s D. Pastirčákom (piatok, 17.2. o 18:00) 

 špeciálne zľavy v našej kaviarni Kontakt café 
 



   

Blahoželáme k narodeninám 
Magyarová Magdaléna (62) 5.2. 

Marföldi Zoltán, Levice, (75) 7.2.  

Moravská Mária, Levice, (74) 8.2.  

Helena Tomasoszká, Levice (60) 14.2. 

Czirjaková Zuzana, Jur nad Hronom, (74) 15.2.  

Paliczová Zuzana, Levice, (74) 15.2.  

Kelemenová Juliana, Levice, (72) 16.2.  

Greksa Michal, Horná Seč, (73) 19.2.  

Fazekaš Ľudovít, Levice, (83) 24.2.  

Bellušová Zlatica, Nový Tekov, (68) 25.2.  

Potoczki Pavol, Nový Tekov, (72) 26.2.  

Horáni Pavel, Levice, (64) 27.2.  

Kerekrétyová Helena, Levice, (67) 28.2. 

 

60. výročie svadby si pripomínajú 
Jozef a Helena Gulyásovci z Dolnej Seči (23.2.) 

 

Rozlúčili sme sa 
s Julianou Kuruczovou vo veku 80 rokov (15.1.) 

s Julianou Pokoraczkou vo veku 77 rokov (19.1.) 

 

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

 

 

 

Biblický verš pre zbor na rok 2012 
Jedzme a radujme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil. Bol stratený 

a našiel sa. Lukáš 15:24 

 

 



  

  

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. 
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Dokončenie z prvej strany 

Kto má kritický zmysel pre realitu, tak sa asi otáča chrbtom politickým 

stranám, ktoré prinajmenšom morálne potápajú našu krajinu - bez 

ohľadu na slovník, ktorý používajú ich kapitáni a mužstvo. Mnoho ich 

činov ich totiž usvedčuje zo sabotáže našej krajiny. Lebo ju nespravujú, 

ale drancujú. Ale predsa - a mne to naozaj pripadá ako Božia milosť(!) 

na ozaj nečakanom mieste - máme možnosť vybrať si nie strany, 

ale ľudí. Statočných, normálnych aj neobyčajne obyčajných. Na moje 

prekvapenie a potešenie takí ešte, vďaka Bohu, existujú. Im by sme sa 

nemali otočiť chrbtom. Lebo nie je jedno, na akej lodi sa po 10. marci 

budeme plaviť, a kto ju bude viesť. Zodpovednosť, primeranú nášmu 

postaveniu, máme každý jeden. Premýšľajme nad svojimi postojmi pod 

ozvenou Kristovej výzvy byť chutnou soľou a príjemným svetlom v našej 

krajine, kde je tak veľa nielen stroskotancov, ale aj vzbúrencov 

a zbehov. Politických, mravných a duchovných. V Božích zámeroch sa 

nepočíta iba so zástupmi, ale aj konkrétne s tebou. Náš Kapitán sa tu 

vyzná, lebo tu bol – a stále je. V Duchu a v nás, ak mu patríme. 

Poslúchajme Ho a slúžme Mu - tu na zemi, v našej zemi - s radosťou. 
Štefan Evin 

 

„UROBILI SME radosť nielen našim deťom“ 
...vzal tých päť chlebov a dve ryby, pohliadol do neba dobrorečil, lámal 
a dával učeníkom chleby a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa, ba 
nazbierali aj dvanásť plných košov úlomkov. Mt 14:19b-20 

Príbeh, ktorý chcem opísať, mi pripomínal práve tieto verše z Biblie a 

musím sa o to s Vami podeliť, pretože ste v ňom zohrali hlavnú úlohu. 

Keď som v novembri dostala správu, že tento rok nedostaneme od 

zahraničného sponzora vianočné balíčky, ktoré sme doteraz každý rok 

mali, zaoberala som sa otázkou čo teda budeme robiť. Stretli sme sa 
s Maťkou Kopernickou a prišli sme k jedinému riešeniu, predložiť túto 

našu potrebu v našom zbore. Povedali sme si, že je asi čas, aby sme 

urobili núdznym deťom radosť my a nečakali všetko zo zahraničia. 

Nevedeli sme, čo môžeme očakávať a tak sme sa rozhodli, že skúsime 

poprosiť o 30,  v lepšom prípade o 50 balíčkov. Maťka všetko pripravila 
a predložila to vám. To, čo nastalo, nás potom veľmi milo prekvapilo. 

Z nedele na nedeľu rástol počet prisľúbených darčekov, až ich bolo 

nakoniec 116. Mali sme z toho veľkú radosť a zoznam detí sa rozširoval. 

Po tejto skúsenosti verím, že Pán Boh videl, že sme dali to, čo sme mali, 

a začal konať a darčeky ,,rozmnožovať“. Dostali sme email v ktorom 



  

  

nám oznámili, že nastala zmena plánu, a predsa darčeky cez „Operáciu 

Vianočné dieťa“ dostaneme. Bolo to pre nás prekvapenie a tak naše 

zoznamy detí ďalej rástli. 

Asi týždeň pred Vianocami, keď rozdeľovanie darčekov bolo v plnom 
prúde, mi zazvonil telefón a jeden z našich sponzorov z Rakúska sa ma 

opýtal, či nevieme nájsť núdzne deti, ktorým by sme rozdali vianočné 

darčeky. Ich auto je vraj naložené balíčkami, ktoré boli určené do 

Bosny, a on má problém s prevozom do tejto krajiny, pretože mu chýba 

certifikát na vývoz potravín. Pán Boh na nás až sypal svoje požehnanie, 
pretože nám to zasľúbil vo svojom slove Malachiáš 3:10 „...a nože ma 
potom skúste v tom, hovorí Hospodin Zástupov , či vám nepootváram 
nebeských prieduchov a nevylejem vám požehnanie až prehojne.“ 

Nakoniec sme rozdali 906 darčekov. Deťom v Leviciach, Ladislavov dvor, 

Škola pre mentálne a telesne postihnuté deti pri Novej Bani, obce Šalov, 

Slatina, Farná, Šarovce, Hronské Kosihy, Čata, Veľké Ludince a iné. 
Pán Boh nás vysoko nad naše očakávanie požehnal aj cez vás. 

Chcem sa vám v mene celého tímu Miesta v dome poďakovať a popriať,  

aby sme spoločne okúšali nášho Nebeského otca aj v tomto roku.    
Za Miesto v dome Ľ. Prištiaková 

  

 

Konferencia MÁME ČO ZVESTOVAŤ! 
22.-24.marca 2012 Rekreačné zariadenie Demänovka, L. Mikuláš 

Pozývame kazateľov, farárov, laických kazateľov, katechétov, 

učiteľov nedeľných besiedok, mládeže, vedúcich biblických skupín, 

misijných a evanjelizačných pracovníkov, mužov aj ženy zo všetkých 

kresťanských denominácii na 4. ročník konferencie s hlavnou témou 

Evanjelium v evanjeliách 

Vďaka Bohu, že máme štyri záznamy jedného Evanjelia. Štyria 

svedkovia nám ohlasujú, čo Boh urobil pre nás v Ježišovi Kristovi. 

Práve evanjeliá sú dokumentmi, v ktorých najjasnejšie vidíme Osobu 
(Ježiša Krista), ktorá je Evanjeliom. Na konferencii by sme chceli 

povzbudiť k tomu, aby sme zvestovali Evanjelium z evanjelií.  

Hlavný rečník: Edward Lobb (1951), kazateľ, riaditeľ biblickej školy. 
S manželkou, doktorkou Catherine majú štyri deti a žijú blízko 

Glasgowa. Edward bol učiteľom brata Csabu Tolnaia. 

Prihlasovanie na www.cb.sk do 7.marca 2012 



   

Letokruhy 2012 
Náš život je beh na dlhé trate – ako maratón. Tak ako v behu aj v živote 
je našou túžbou dobehnúť do cieľa – niektorí skôr, iní neskôr. Dôležité 

je nevzdať sa! Častokrát nás však premáha únava a máme tendenciu 

všetko „zabaliť“. A vtedy je super, keď nás niekto povzbudí, podá pohár 

osviežujúcej vody... A o tom chcú byť Letokruhy 2012, na ktoré vás 

pozývame. Je to dobrá príležitosť, aby sme si ako zborová rodina 

spoločne oddýchli a nabrali nové sily, telesné, ale hlavne duchovné  
v našom osobnom, rodinnom či zborovom živote. Je to príležitosť pre 

všetkých – deti, dospievajúcich, dospelých, slobodných, ovdovelých, 

rodičov, starých rodičov, seniorov... 

Skúsme si svoj prázdninový a dovolenkový čas zariadiť tak, aby sme 

mohli spoločne 

18.-25. augusta 2012  

„obsadiť“ Hotel Hlboké pri Bojniciach. 

Cena:  Dospelý a dieťa nad 15 rokov: 115 Eur  

Dieťa (3-15 rokov): 85 Eur 

Deti do 3 rokov bez nároku na lôžko: zdarma 

Doprava: Individuálna (v prípade záujmu skupinová za poplatok) 

Prihlášku so zálohou 50 Eur/osoba odovzdať do 29. februára 2012 

Anke Markušovej alebo Zuzke Pokoraczkej 

Poplatok za celý pobyt zaplatiť do 1. júla 2012 Anke Markušovej 

alebo Zuzke Pokoraczkej 

S akýmikoľvek otázkami sa môžete obrátiť na: Janka Prišťáka, Rasťa 
Števka, Editu Uličnú, Gabriela Sirotňáka a Anku Markušovú 

 

Zborová biblická škola pokračuje 
Aj s pomocou veľmi ochotných zahraničných lektorov chceme 

pokračovať v duchovnom biblickom vzdelávaní veriacich. Budú to 

víkendové stretnutia, ktoré začnú v piatok podvečer (približne od 17:00 

do 21:00) a budú pokračovať v sobotu (približne od 9:00 do 17:00) so 

spoločným obedom. Preklad bude vždy zabezpečený. 

Je to jedinečná príležitosť duchovne rásť nielen pod vplyvom biblického 

vyučovania, ale aj prostredníctvom vzťahov, komunikácie a zdieľania 

v spoločenstve, ktoré sa spoločne vzdeláva. 

Zúčastniť sa môže každý, kto má záujem. Zvlášť apelujem na tých, ktorí 

nič podobné neabsolvovali a sú už zapojení v nejakej zborovej zložke 
alebo službe. Doplňte svoju obetavosť a vernosť aj kvalifikovanosťou. 



  

  

Príspevok na režijné náklady na jeden víkend je 1,-€ pre študentov a  

2,-€ pre ostatných. 

V tomto roku máme naplánovanú zborovú školu na tieto termíny: 

30.-31. 

marec 

25.-26. 

máj 

21.-22. 

september 

19.-20. 

október 

16.-17. 

november 

Ak bude dostatočný záujem (minimálne 15 účastníkov), bude škola 

pokračovať aj v ďalšom roku. Podmienka minimálneho počtu 

účastníkov prichádza od našich zahraničných učiteľov. Oni do toho 
vkladajú nemalé prostriedky a úsilie a chcú, aby ich cesty do Európy 

boli efektívne - aby sa mali komu systematicky venovať. 

Dúfam, že okolo zborovej školy vznikne stabilná skupina študentov 

a samozrejme, že medzi nich môžu prísť kedykoľvek aj tí, ktorí nebudú 

môcť chodiť pravidelne, ale niektoré témy ich zvlášť zaujímajú. Tempo 

nie je náročné a je výhodou, keď sa zapojíte od začiatku.  

A čo budeme v zborovej škole preberať? Budú to tri okruhy tém: 

1) Štúdium Písma a biblického učenia 

2) Misia a evanjelizácia 

3) Pastoračná príprava, vyučovanie a kázanie 

V nich sa stretneme s týmito konkrétnymi lekciami: 

Prehľad Biblie (marec 2012) 

Prehľad Starej Zmluvy (máj 2012) 

Prehľad Novej Zmluvy (september 2012) 

Hermeneutika (princípy výkladu Písma) (október 2012) 

Genesis (november 2012) 

Náuka o Bohu; Biblické vodcovstvo – Nehemiáš; 

Homiletika (vyučovanie a kázanie z Biblie); Izaiáš; Kulty; 

Príprava dvanástich učeníkov – Marek; Náuka o človeku; 

Kresťanská etika; Cirkev v činnosti – Skutky; Dejiny cirkvi; 

Náuka o cirkvi; Osobný duchovný rast - pastorálne listy;  

Rimanom/Galaťanom; Princípy misie; 1.list Korinťanom; 

Pastorálne poradenstvo; Zakladanie zborov a rast zborov; 

2.list Korinťanom; Apologetika; Prehľad svetovej misie. 

Prihláste sa u mňa - rád vám poskytnem ďalšie informácie. 
Štefan Evin 

 

 

 


