
 

 

 

 

Nemám 
slov. Slov by síce bolo, ale nejako nemám tie správne slová. Lebo čo je 

správne? Neviem, čo by bolo dobré povedať, lebo je toho veľa a všetko 

je nejako prepojené. Nie všetkému rozumiem a pristihnem sa aj pri 

tom, že všetkému ani nechcem rozumieť. Fakt je ten, že ani nemôžem 

a nedokážem. Určite všetko neviem - a pravdu povediac, ani nechcem 

všetko vedieť. Mám čo niesť samého seba. Môžem a budem rád 

podopierať - keď práve nie som podopieraný - ale to je vlastne úžasné, 

taká vzájomnosť. Už sa nerád prekrikujem, niekedy sa mi to páčilo. 

Dnes sa radujem z toho, keď vo mne a ku mne pokojne „kričí“ Boží 

Duch. A to je, poviem vám, zážitok. Najmä, keď ma očisťuje od môjho 

sebectva a povzbudzuje ku kristovskej službe. Nemám veľa slov, ale 

zato väčší pokoj a najmä nádej. Ja, bojko asi od narodenia, vždy na 

začiatku vnútorne neistý takmer vo všetkom, čo som mal robiť, 

dôverujem Tomu, ktorý povedal: „Nie silou, ani mocou, ale mojím 
Duchom, hovorí Hospodin“. Keby som mal odpovedať na polygrafe 

(detektor lži), tak by som sa asi označil za zbabelca. Tak sa cítim, 

keď od malička premýšľam o tom, že by som musel odísť do vojny, kde 

lietajú guľky a ja mám použiť zbraň. A bojím sa bolesti mučenia.  

Ale nie som dezertér. Poslanie nemôžem odmietnuť. Z boja nechcem 

utiecť. Tú cennú správu, ktorú nesiem a ktorú mám doručiť,  

tú ponesiem až do cieľa, bez ohľadu na únavu a komplikovanosť cesty. 

Viem, že niekto konkrétny na ňu stále čaká. 
Štefan Evin 

Bohoslužby 

4.3. 9:30  Štefan Evin   * List Kolosanom 2:16-23 

11.3. 9:30  Juraj Kohút ml.  * List Kolosanom 3:1-11 

18.3. 9:30 

17:00 

 Csaba Tolnai   * List Kolosanom 3:12-17 

VÝROČNÉ ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE 

25.3. 9:30  Štefan Markuš 
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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) 

7.3. 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  

 

Porada staršovstva 
12.3. pondelok 18:00 

 

Hospodárenie zboru 
Pre záujemcov z radov členov zboru bude pripravená podrobná 

prezentácia zborového hospodárenia v deň konania členského 

zhromaždenia o 16.00 hod. 

 

4. Konferencia Máme čo zvestovať 
22.3.-24.3. štvrtok - sobota Liptovský Mikuláš  

Odporúčame. Prihláste sa na www.cb.sk 

 

Stretnutie seniorov s obedom o 12:00  

25.3. nedeľa 13:30 

 

Zborová škola 
30.3.-31.3. piatok - sobota 

 

Hostitelia 
4.3. 

 

Haszicsová Darina 

Potocká Valéria  

18.3. Adamiová Zuzana (HS) 

Zomborská Alžbeta 

11.3. Nagyová Emília (DS) 

Markušová Anna 

25.3. Racsková Anna 

Prišťáková Oľga (Jur) 



   

Blahoželáme k narodeninám 
Hasič Michal, Dolná Seč, (84) 4.3.  

Moravský Jozef, Kalná nad Hronom, (62) 8.3. 

Fazekašová Perla, Levice, (78) 12.3.  

Guťan Jozef, Levice, (77) 15.3.  

Valent Ondrej, Levice, (66) 15.3.  

Lakatošová Júlia, Levice, (92) 16.3.  

Moravská Alžbeta, Horná Seč, (73) 16.3.  

Henžel Štefan, Levice, (87) 17.3.  

Hurajová Júlia, Levice, (68) 17.3. 

Moravská Marianna, Levice, (61) 22.3. 

Vetorová Margita, Levice, (72) 23.3.  

Poláková Eva, Levice, (69) 23.3. 

Naďová Elena, Horná Seč, (64) 24.3.  

Bencsová Alžbeta, Levice, (65) 26.3.  

Márföldiová Anna, Horná Seč, (70) 30.3. 

 

Výročie svadby si pripomínajú 
50 - Jozef a Helena Guťanovci z Levíc (17.3.) 

60 - Ján a Helena Henželovci z Dolnej Seči (29.3.) 

 

Nová adresa 
Štefan a Mária Henželovci z Dolnej Seči sa presťahovali do domova 

sociálnych služieb Fénix na Komenského ulici č. 29, Levice. 

 

Narodil sa 
syn Jaroslav, Jaroslavovi a Zuzane Czirjákovcom z Jura n/Hr. (23.1.) 

 

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



  

  

Konferencia Cirkvi bratskej 27.-28.4.2012 
Návrhy na konferenciu podľa článku 69 Poriadku Cirkvi bratskej je 
možné podávať predsedovi návrhovej komisie bratovi Jánovi Komrskovi 
(archkomrska@gmail.com) najneskôr do 18.3.2012. 

 

 

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


   

Voľby 2012? Áno. Voliť? Áno. 
Za 22 rokov nám verejný život, politici a politické strany pripravili 

nejedno prekvapenie. To je mierne slovo. Namieste je použiť slovo 

sklamanie. A v nejednom prípade nás nielen sklamali, ale aj oklamali.  

A často sme sa dali pomerne ľahko oklamať. Lebo s novou érou sa v nás 

prirodzene spájali nové nádeje a mali sme nielen málo skúseností, ale 

najmä nedostatok schopností orientovať sa v nových vodách volieb, 

politických programov, sloganov a sľubov. A - povedzme si - boli sme aj 

naivní, niekedy až hlúpi - to hovorím najmä sebe. 

Málokto ešte aj dnes vie, čo by malo byt obsahom demokratickej 

politiky a aké sú jej nástroje. Slovo demokracia sa stalo nielen akousi 

povinnou súčasťou názvu mnohých strán, ale aj nášho slovníka. „Veď 

je demokracia...“ počúvame často ako výčitku, ako výsmech alebo ako 

ospravedlnenie praktickej živelnej anarchie. Najčastejšie sa za tou 

„demokratickou frázou“ skrýva predstava, že každý má právo na všetko 

(na svoju pravdu aj nepravdu, na neslušnosť, neúctu, skákanie do reči, 

hrubosť, nadávky, urazenosť, zlodejinu); predstava, že za moje výhody 

má platiť niekto druhý (najčastejšie akísi oni); a že je s tým spojená 

minimálna osobná zodpovednosť za vlastné slová, činy a pravda aj 

chyby (všetci sme iba nevinné, omylné, nevedomé obete).  

Žiaľ, väčšina najviditeľnejších politikov nám dokazuje, že práve takto 

rozumejú demokracii a zároveň im veľmi vyhovuje, keď ju takto 

prevrátene a rozvrátene chápeme aj my. Lebo ich nebudeme volať 

k skutočnej zodpovednosti. Budeme nanajvýš rozčúlení, alebo ako je to 

v posledných mesiacoch, zaskočení a navýsosť znechutení. Vedia, že 

potom budeme viacej iba inštinktívne reagovať na sľuby a nie uvážene 

na ich životopis, charakter a skutočné činy. Chýba mi diskusia 

s múdrymi ľuďmi o týchto témach. Byť občanom - to je tiež potrebné sa 

naučiť - ale od koho? 

Poctivá politika je ťažké zamestnanie a náročná služba verejnosti. Len 

na okamih - aby sme sa nadýchli aj čerstvejšieho vzduchu - ohliadnime 

sa do súčasného Nemecka, ktoré má svoje (a my v Európe s ním) 

traumatizujúce skúsenosti aj so zvrátenou „...kraciou“ - fašizmom: 

V roku 2010 dobrovoľne odstúpil zo svojej funkcie spolkový prezident 

Horst Kohler (osobne neuniesol verejnú kritiku svojho vyhlásenia, že 

nemeckí vojaci v zahraničí bojujú aj za ekonomické záujmy krajiny.) 

Jeho nástupca Christian Wulff bol v úrade iba 20 mesiacov a odstúpil 

minulý týždeň (verejne klamal o svojich sponzoroch a keď sa na 

podozrivé pôžičky pýtali noviny, vyhrážal sa šéfredaktorovi). Kto bude 



  

  

ďalším prezidentom? Prvý na zozname je Wulffov protikandidát vo 

voľbách v júni 2010 Joachim Gauck. Bývalý evanjelický pastor vo 

východnom Nemecku, disident a šéf Ústavu na spracovanie činnosti 

východonemeckej tajnej polície STASI bol nadstraníckym kandidátom 

už v roku 2010. Teraz sa na jeho podpore zhodla nemecká vládna 

koalícia aj opozícia. V krajine má mimoriadny kredit pre svoje 

dlhoročné presvedčenie, postoje a činy. Na prvej tlačovke po tom, ako 

mu oznámili (bol v taxíku), že je nominovaný na prezidenta, povedal 

zhruba toto: „Prepáčte, že vám tu rovno z hlavy len tak nepoviem niečo 

veľmi zásadné. Nestihol som sa ani umyť, kým som tu šiel. Ale viem, že 

v našej krajine žije veľa zodpovedných ľudí, ktorým nie je jedno, ako 

naša krajina funguje. Mojím záujmom je, a budem sa o to snažiť, aby 

tých zodpovedných ľudí bolo stále viacej a mali vplyv...“ To je niečo ako 

evanjelium v politike. Bude zrejme dobré občas si vypočuť nejaký prejav 

tohto muža, lebo u nás takmer neexistuje verejne počuteľný hlas 

pravdy a zodpovednosti (rektori, dekani, ministri, poslanci - niet ich 

slova, ktoré má váhu). 

Takých ľudí je u nás žalostne málo. Ešte pred mesiacom sa mi to javilo 

ako zázrak, keď sa niekoľko statočných osobností so silným osobným 

príbehom objavilo na jednej neobyčajnej kandidátke obyčajných ľudí. 

Jej šéf ju však totálne rozstrieľal (pre záujemcov: branik.blog.sme.sk) 

a stal sa nevypočítateľným hochštaplerom. Napodobnil svojho kolegu, 

ktorý efektne potopil vlastnú vládu. Ale tomu sa už venovali iní. Dnes si 

mnohí dávame otázku - čo s marcovými voľbami? Niektorí sa ma na to 

aj priamo pýtate. Osobne vám rád odpoviem aj konkrétne, ale tu budem 

všeobecnejší, ale nie vyhýbavý. 

Ani pri týchto voľbách neplatí priamočiare tvrdenie, že kto nevolí, 

podporuje najväčšiu stranu. Jeho hlas bude vo voľbách chýbať, no je to 

lepšie, ako by dal hlas extrémistom alebo populistom. Atraktívne 

vyzerajú nové strany, ktoré ťažia z našej nespokojnosti - ale to nie je 

žiadny reálny politický program. Za nimi sú zatiaľ tí, ktorí napr. po 

levických teplárňach dostali chuť na väčšiu porciu priamo zo štátneho. 

Byť proti je vždy ľahšie a zjednocujúce, lenže naša krajina potrebuje 

pozitívne proaktívne riešenia. Už sme okúsili dosť strán na jedno 

použitie, ktoré sa do parlamentu dostali s veľkým krikom a urobili tam 

nakoniec sebe hanbu a nám škodu. 

Nebezpečné je podporovať nacionalistických extrémistov, najmä 

v časoch, keď u našich susedov je podobne ladený politik pri veľkej 

politickej chuti. Skutočné vlastenectvo a patriotizmus nepotrebuje 

a neznáša nenávistný a sebecký slovník. Opiera sa o vlastný charakter 



   

a nie o nízkosť oponenta. O hysterických „cele-vnitiach“ (superznačko-

vých) je škoda slov. 

V časoch krízy sú veľkým lákadlom sľuby istoty. Kto by nechcel mať 

istotu? Lenže kto tu môže čo zaručiť? Práve stávka na úplne všeobecné 

lacné sľuby (a neznáme riešenia, ktoré vždy niekto musí zaplatiť - a to 

sú nakoniec tí najbezbrannejší) ukazuje, že to s nami nemyslia vážne. 

Potrebujú náš „demokratický“ mandát pre seba, nie pre nás. Nerobia 

nič s nečinnou prokuratúrou, súdnictvom a tešia sa na to, že budú mať 

všetko znova v rukách, na ktorých nosia miliónové hodinky a oblbujú 

ma rečami, akí sú sociálni. Najviac sa bojím útočného a nenávistného 

slovníka ich šéfa. On nemá súperov - len nepriateľov. A to je 

deštruktívne myslenie a program.  

Veľa toho nezostáva, teda skoro nič. Čo urobím? V prvom rade určite 

pôjdem voliť. Ujasnil som si to práve pri odhadzovaní snehu - v krásnej 

upokojujúcej zimnej atmosfére Božieho stvorenia. Počas normálnej 

jednoduchej práce. Treba byť normálnym. Pôjdem voliť preto, lebo sme 

túto možnosť v našej krajine predtým 40 rokov reálne nemali a veľmi 

sme po nej túžili. Teraz, keď o reálne právo voliť nemusím bojovať, 

nechcem ním pohrdnúť, aby som neznevážil dielo tých, ktorí za túto 

možnosť veľa zaplatili. 

Pôjdem voliť preto, lebo je zreteľné, že väčšina politikov a úradníkov si 

nás neváži. Zvysoka pohŕdajú nami - občanmi, našimi deťmi (školstvo), 

našimi rodičmi (sociálne služby), našimi chorými (zdravotníctvo), 

obeťami kriminálnikov (súdnictvo). Majú k nám minimálnu úctu. Ale 

práve v takom čase si chcem a potrebujem zachovať sebaúctu. Ak by 

ma oni znechutili, stanem sa im podobným. Nedám sa znechutiť. Vážim 

si slobodu, vážim si právo aj seba samého. Urobím to, čo môžem. Lebo 

si vážim svoje deti, svojich rodičov, svojich priateľov a svojich susedov. 

Nevzdám sa dobrovoľne práva dať politikom šancu, ani práva volať ich 

potom na zodpovednosť. Ale preto musím byť zodpovedným 

a statočným ja sám. 

Reálne sa pozerám na pár kandidačných listín, ktoré mi ostali po 

predchádzajúcom triedení. Po útokoch goríl sú riadne zdecimované.  

Ich povesť riadne utrpela. Na ich kandidátke budem podrobne hľadať 

ľudí, ktorí sa doteraz niečo poctivé snažili zodpovedne robiť. Na ktorej 

listine ich bude viacej, ešte dnes neviem. Ešte nie je 10. marec 

a spravodajské hry pokračujú. Ale tých, ktorých bude viacej, tých 

označím. Viac urobiť nemôžem, aj keby som rád. Hádam ešte uverejním 

tento článok. Kvôli tej elementárnej osobnej zodpovednosti. 

Štefan Evin 



  

  

Odkaz deťom spod šibenice 
So zapnutou kamerou som načúval Thomasovmu príbehu. 

Bol to jeden z tých pravidelných hudobných večerov na začiatku 

štyridsiatych rokov v Berlíne. Strýko Dietrich sedel ako obvykle pri 

klavíri, hral Mozarta alebo niektorú z vlastných skladieb. Otec Klaus ho 

doprevádzal na čelo a matka Emmi na husle. Thomas, ktorý mal v tom 

čase asi 11 alebo 12 rokov, bol už v pyžame, umytý a pripravený na 

spanie. Dovolili mu ešte zostať hore napriek tomu, že už bolo neskoro. 
Jeho úlohou bolo obracať strany strýkovi Dietrichovi. 

To, čo vyzerá ako ťažké spomienky na detstvo, má smrteľne vážne 

pozadie. Hudobné večery v dome Bonhoefferovcov boli vlastne 

kamuflážou. Keď príslušník Gestapa, nacistickej tajnej polície, 

hliadkoval pred domom, možno si povedal: „Ach, Mozart. To je nuda. 
To radšej pôjdem domov.“ V dome, neskoro večer, sa potom diali veci, 

o ktorých Thomas nevedel: konšpiračné stretnutia ľudí, ktorí sa 

pripravovali na niečo, za čo boli ochotní položiť svoje životy – zabite 

Adolfa Hitlera. 

Thomas má dnes cez sedemdesiat a celý svoj život strávil medzi 

teológiou a vedou. Rozprávali sme sa o tej scéne v dome jeho rodičov. 
V učebniciach etiky sa o sprisahaní v ich dome – príprave vraždy tyrana 

– zvyčajne hovorí ako o jednom zo základných etických konfliktov.  

Toto sprisahanie bolo pre zúčastnených bezpochyby nepredstaviteľne 

zložitou vecou. Aj potom, keď bolo odhalené. 

Vypol som kameru, ktorou som si robil záznam. Thomas plakal. „Pred 

popravou bol môj otec dlho vo väzení. My deti sme o tom nevedeli, nikto 
nám to nepovedal.“ Jedného dňa sa otec Klaus rozlúčil s Thomasom 

a vedel, že svojho syna už nikdy neuvidí. Nemohol mu, aspoň v tejto 

chvíli, povedať pravdu? Nie, nemohol.  

Po druhej svetovej vojne sa Thomasovej matke dostalo určitého 

uznania, koniec-koncov, patrila medzi zopár Nemcov, ktorí zachránili 
česť svojej krajiny v najťažšom okamihu jej dejín. Na druhej strane sa 

mnoho Nemcov pozeralo na jej manžela ako na “zradcu“, niekoho, koho 

by sme dnes označili ako „teroristu“. Národný hrdina alebo terorista? 

Možné sú obidva výklady, podľa toho, aký rebríček hodnôt použijeme. 

Thomasov život sa neustále pohyboval medzi týmito dvomi výkladmi. 

Hlboko sa ma dotkol zápis v denníku Thomasovej matky, kde opisuje 
ako cestovala za svojimi „blažene nevedomými“ deťmi, ukrytými na 

šleswicko-holštýnskom vidieku. Bolo to v čase, keď sa dozvedela 

o poprave svojho manžela. „Stále mám pred sebou ten obraz, ako som 

išla po ulici a spoza rohu som uvidela dom“, napísala. „Pozrela som cez 

malé okno a dnu som videla svoje tri zdravé deti, ako sedia pri stole. 



   

Spýtali sa: ’Kde je ocko?’ Toto bol strašný okamih, ktorého som bála 

viac než čohokoľvek iného. Odpovedala som: ’Ocko je veľmi ďaleko’ ...“ 

Pre Thomasovho otca by bolo jednoduchšie skryť sa niekde na vidieku. 

Vyhol by sa väzeniu. Nechcel to, lebo vedel, že druhých by mohli vziať 
ako rukojemníkov. Keď bol odsúdený na smrť, svojim deťom rýchlo 

napísal list, v ktorom je vidieť, čo ho trápilo: 

„Už nebudem dlho žiť a chcem sa s vami rozlúčiť,“ takto 

začínajú jeho rukou písané riadky. „Je to pre mňa veľmi ťažké, 

pretože vás každého veľmi milujem a vždy ste boli radosťou 

v mojom živote. Neuvidím, ako budete rásť... Preto vám chcem 

povedať niekoľko vecí, ktoré budú pre váš život dôležité... Buďte 

nároční na seba aj na svojich priateľov. Neusilujte o uznanie, 

pretože to vás zotročí. Ľudí, s ktorými sa stretnete, prijímajte 

takých, akí sú. Nebojte sa vecí, ktoré sú vám cudzie alebo 

neznáme... Nestaňte sa obeťami zbožných sentimentov. 

Nezostaňte v polotieni, ale snažte sa, aby váš život bol jasný, 

nebuďte necitliví voči krehkým a neznesväcujte to, čo je 

nepochopiteľné. Buďte doma v Biblii a žite vo svete, kde platí 

iba to, čo ste sami prežili a čestne získali.“ 

Christian A. Schwarz, Tri farby spirituality; z pripravovaného 
slovenského prekladu 

 

Verili by ste? 
Oslovenie Mademoiselle vo Francúzsku skončilo. 

PARÍŽ. Francúzska vláda v utorok oficiálne zakázala používanie 

oslovenia Mademoiselle (slečna) v úradnom styku. Informovala o tom 

kancelária premiéra Francoisa Fillona, ktorý všetkým úradom v krajine 

galského kohúta nariadi vyškrtnutie tohto pojmu z oficiálnych 

dokumentov. Vypadne aj údaj o mene za slobodna a Mademoiselle tak 

nahradí oslovenie Madame (pani) ako ekvivalent ku Monsieur (pán). 

Nariadenie vlády je výsledkom dlhodobých aktivít tamojších 

feministických organizácií, ktoré takto žiadali o odstránenie 

významového rozdielu medzi oslovením slečna a pani. Podľa nich by sa 

totiž pri oslovovaní žien rovnako ako u mužov nemalo poukazovať na 

ich slobodný alebo manželský stav. Doterajšia prax bola podľa nich 
diskriminačná a sexistická. V Nemecku oslovenie Fräulein ako 

ekvivalent k francúzskej Mademoiselle zrušili ešte začiatkom 70. rokov 

minulého storočia. 
utorok 21. 2. 2012 Copyright © SITA 2012 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9727689&ids=7


  

  

Samovražda západu 
Ch. Smith, R. Koch, vydala Premedia Group, s.r.o., Bratislava 2011 

Za posledné roky som sa nestretol s knihou sekulárnych (t.j. nie 

kresťanských) autorov, ktorí by pripisovali pozitívny význam 

historickému kresťanstvu. Naopak, čoraz viacej je kresťanstvo - 

súčasné aj historické napádané, obviňované a zatracované. Narastá 

tzv. militantný ateizmus. Zrodil sa priamo na pôde Západu, ktorý je 

dedičstvom kresťanstva. A možno práve preto tam, lebo kresťanstvo 

nezvládlo svoje poslanie. Preto ma veľmi prekvapila kniha 

Samovražda západu, v ktorej autori vysoko pozitívne hodnotia 

kresťanstvo ako jeden z pilierov západnej spoločnosti a dávajú mu 

najväčšiu šancu na prežitie. Ponúkame malý úryvok. Š.E. 

Idea osobnej zodpovednosti a jej prevzatie stovkami miliónov ľudí viedla 

k takej miere tvorivej individuality na Západe, aká nemá v dejinách ani 

inde na svete obdobu... Západ sa rovná osobnej zodpovednosti. Stojí 

alebo padá s osobnou zodpovednosťou. Zostane stáť, alebo padne? 

Zaiste, stovky miliónov ľudí na Západe, veriaci aj neveriacich, preberajú 

osobnú zodpovednosť za svoje životy, snažia sa zdokonaliť seba samých 

a svet okolo seba. Veľká väčšina týchto typických ľudí zo západu to robí 

potichu, nevtieravo, vo všeobecnosti bez toho, aby premýšľali, čo robia. 

Gazdiné, robotníci aj dobrovoľníci jednotlivci, ktorí sa rozhodujú, ako 

chcú žiť, preberajú plnú zodpovednosť za svoje činy, uznávajú svoje 

slabosti a zlyhania, ale túžia milovať a byť milovaní a čo najviac využiť 

svoj potenciál.  

Sú však aj stovky miliónov ľudí na Západe, veriacich aj neveriacich, pre 

ktorých je moderný svet príliš mätúci, príliš nejednoznačný, príliš 

hrozivý a jednoducho príliš ťažký. Títo ľudia sú buď obete alebo 

poslušní nasledovníci, alebo oboje, ľudia ktorí považujú sami seba za 

zlyhanie, ktorým chýba sebavedomie a ktorí môžu byť závislí na 

alkohole, drogách, spotrebe alebo práci, alebo ktorí odmietli výzvu stať 

sa individualitami a namiesto toho nasledujú úzku šablónu 

naordinovaného správania a snažia sa vnútiť túto štruktúru ostatným 

ľuďom. Mnohí z tejto druhej skupiny sú náboženskí fundamentalisti 

a zdá sa, že ich počet rastie každým dňom nielen mimo Západu, ale čo 

je ešte nebezpečnejšie, aj na Západe. 

Nie je to len otázka pomeru zodpovedných ľudí proti tým s upadajúcou 

osobnou zodpovednosťou. Ak by to bola len záležitosť čísiel, tak tí 

zodpovední by jasne prevážili. Mnohí sú často múdrejší ako hŕstka. 



   

Najväčšie tragédie však spôsobila masám hŕstka tých, čo popierali alebo 

obišli demokraciu. Aj dnes skutočné nebezpečenstvo neprichádza od 

obyčajných ľudí, ale od tých, čo určujú verejnú mienku, od 

intelektuálnych a antiintelektuálnych trendov, od prevažujúcich 

postojov, od myšlienok a postojov vymyslených a šírených tými, ktorí by 

mali vedieť lepšie, od celebrít a populárnych ikon, od médií, 

autoritatívnych kazateľov bezškrupulóznych politikov, sebeckých 

podnikateľov a intelektuálov, tak ultraliberálnych ako aj 

neokonzervatívnych.  

Po prvý raz v dejinách vidíme ľudí, ktorí uspeli vlastnou snahou, že 

nehlásajú posolstvo úsilia a úspechu, optimizmu a spoločného dobra, 

ale ideológiu cynizmu, pesimizmu a mentality obetí. Po tom, ako 

vystúpali po rebríku liberálnej spoločnosti a intelektuálneho dedičstva 

Západu, tieto nové elity odkopli rebrík a upreli právo na výstup 

mladším ľuďom... Ultraliberáli a neokonzervatívci predstierajú, že sa 

nenávidia, ale navzájom sa potrebujú a mocne sa navzájom podporujú. 

Výsledok ich činnosti je hrozivo podobný. Spoločnou témou je 

popieranie osobnej zodpovednosti. Jedni to robia s ľahostajnosťou, 

a druhí tým, že vedia, čo je pre nás dobré, nastolením vonkajšej 

disciplíny a autority. Obe skupiny vedú k zničeniu našej civilizácie 

a obom na tejto ceste pomáha sila tej druhej. * str.206-27  

 

 

Letokruhy 2012 
18.-25. augusta 2012  

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 najneskôr  

do 18. marca 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 
Stále máme nádej, že po dlhšej prestávke bude možné pokračovať 
v duchovnom vzdelávaní formou zborovej biblickej školy. Je to závislé 

od nás a od našich učiteľov. Zo strany učiteľov to nie je jednoduché, 

lebo oni obetavo prichádzajú z Veľkej Británie a v strednej Európe mali 

mať viacej takýchto študijných skupín. Momentálne však sme 

v Leviciach jedinou skupinou v tomto cykle, ostatné skupiny odvolali 

svoju účasť.  

Z našej strany ide o to, či nás bude v zborovej škole toľko, aby to malo 

pre našich učiteľov význam, teda aspoň 15-20.  

Je to jedinečná príležitosť duchovne rásť nielen pod vplyvom biblického 

vyučovania, ale aj prostredníctvom vzťahov, komunikácie a zdieľania 

v spoločenstve, ktoré sa spoločne vzdeláva. 

Niektoré podrobnosti nájdete v Infoliste 2/2012 a rád vám vysvetlím, čo 

vás zaujíma. Môžete sa pýtať aj sestry Editky Uličnej. 

Najbližší termín školy – začiatok je 30.-31.marec. V piatok od 17:00 do 

21:00 a v sobotu od 9:00 do 17:00 so spoločným obedom. Príspevok na 

výdavky na jeden víkend je 1,-€ pre študentov a 2,- pre ostatných. 

Môže prísť ktokoľvek, aj ten koho zaujíma iba čiastková téma. Prihláste 
sa u mňa však tí, ktorí by ste chceli byť pravidelnými návštevníkmi 

školy, aby som vedel, či to má základný predpoklad fungovať. 

A čo je predmetom marcovej biblickej školy?  

PREHĽAD BIBLIE: 

1. Jedinečnosť Biblie  2. Terminológia  

3. Inšpirácia Biblie   4. Autorita Biblie 

5. Dostatočnosť Biblie  6. Prezentácia Biblie 

7. Obsah Biblie    8. Ústredná zvesť Biblie 

9. Odlišné žánre v Biblii 10. Zvláštne ilustrácie v žánroch 

11. Vzťah medzi Starou a Novou zmluvou 12. Časová os Biblie 

13. Vývoj SZ kánonu  14. Dejiny a literatúra po SZ a pred NZ 

15. Vývoj kánonu NZ  16. Rukopisy, kapitoly verše 
Štefan Evin 

 

 

 

 


