
NOC. Veľká 

 

 

 

 
Deň mieru  Deň pre vojnové siroty  Deň armády  Deň patriotizmu  

Deň komplimentov  Deň colníctva  Deň malomocenstva  Deň bez 

internetu  Deň pamiatky obetiam holocaustu  Deň mučeníkov  Deň 
proti jadrovej vojne   Deň mokradí  Deň boja proti rakovine  Deň 

chorých  Deň manželstva  Deň zaľúbených  Deň osamelých  Deň 

materinského jazyka  Deň žien  Deň práv spotrebiteľov  Deň 

invalidov Deň lesov  Deň poézie  Deň boja proti rasovej diskriminácii  

Deň zdravého spánku  Deň vody  Deň meteorológie  Deň tuberkulózy 
 Deň divadla  Deň učiteľov  Deň lekárov  Deň vtáctva  Deň detskej 

knihy  Deň zdravia  Deň Rómov  Deň rastlín  Deň hlasu  Deň 

rádioamatérov  Deň pamiatok a historických sídel  Deň zeme  Deň 

autorských práv  Deň vodiacich psov  Deň bezpečnosti a zdravia pri 

práci  Deň tanca  Deň sviatku práce  Deň slobody tlače  Deň hasičov 

 Deň Červeného kríža  Deň sťahovavých vtákov  Deň ošetrovateliek  
Deň rodiny  Deň telekomunikácií Deň mlieka  Deň múzeí  Deň 

masmédií  Deň biologickej rozmanitosti 

 Deň susedov  Deň Afriky  Deň 

nezvestných  detí  Deň bez mobilov  Deň 

bez tabaku  Deň detí  Deň životného prostredia  Deň oceánov  Deň 
darcov krvi  Deň boja proti rozširovaniu púští a sucha  Deň utečencov 

 Deň hudby  Deň rybárstva  Deň Dunaja  Deň alergií  Deň populácie 

 Deň rodičov  Deň mládeže  Deň ľavákov  Deň čokolády  Deň matiek 

 Deň víťazstva  Deň gramotnosti  Deň prvej pomoci  Deň ochrany 

ozónovej vrstvy  Deň mieru  Deň bez áut  Deň otcov  Deň jazykov  

Deň cestovného ruchu  Deň srdca  Deň besnoty  Deň železničiarov  
Deň nezávislosti  Deň seniorov  Deň vegetariánstva Deň bez násilia  

Deň zvierat  Deň boja proti popáleninám  Deň pošty  Deň duševného 

zdravia  Deň výživy  Deň boja proti chudobe  Deň kvality  Deň 

slobody  Deň sporenia  Deň dobra  Deň tolerancie  Deň študentstva  

Deň bez fajčenia  Deň televízie  Deň svokier  Deň počítačovej 
bezpečnosti  Deň boja proti AIDS  Deň zrušenia otroctva  Deň 

dobrovoľníkov  Deň boja proti korupcii  Deň ľudských práv  Deň 

migrantov  Deň ľudskej solidarity  Deň a  

Veľká noc. 1250 rokov si pri jedinečnej večeri raz v roku potomkovia 

Abraháma, Izáka a Jákoba spoločne pripomínali noc Božej záchrany 

a nový deň slobody. Odvtedy sa dni vo svete všelijako menili, ale táto 
udalosť bola pevná. Bola Bohom neodvolateľne zasadená do histórie 

človeka. Ukazovala dozadu, ale aj dopredu. Viedla k večeri a noci, keď 

sám nebeský Boží Baránok Ježiš zomrie za stratený svet, aby hriešny 
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človek mohol prijať Božie odpustenie a nie odsúdenie. Kresťanská Veľká 

noc ukazuje dozadu a dopredu. Vedie nás k novej hostine vo večnom, 

Božom kráľovstve - tak ako to Ježiš predznamenal. On sám tiež čaká na 

túto hostinu - s nami. S tými mužmi a ženami, ktorí prijali jeho 
nebeskú pohostinnosť. Ktorí od daru života neutekajú preč do tmy. 

Zostaňme pri jeho stole milosti napriek zdanlivo lukratívnym ponukám 

a túžbam sveta, ktoré sú však nakoniec cenou za zradu Spasiteľa. Sme 

pozvaní – ak hľadáme skutočný život v slobode. Pozývajme 

a privádzajme hladných a smädných k Slovu, vode a chlebu života. 
Štefan Evin 

Bohoslužby 

1.4. 9:30  Chris Menzfeld   

6.4. 9:30  Veľký piatok, Štefan Evin   

VEČERA PÁNOVA 

8.4. 9:30  Veľkonočná nedeľa, Miroslav Haszics 

15.4. 9:30  Ján Henžel          * List Kolosanom 3:18-21 

22.4. 9:30  Csaba Tolnai       * List Kolosanom 3:22-4:1 

29.4. 9:30  Štefan Evin         * List Kolosanom 4:2-6 

 

Modlitebné stretnutia v stredu     Pozor! Zmena času 

 

 

Levice 

(19:00) 

Horná Seč 

(19:00) 

Dolná Seč 

(19:00) 

M.Ludany 

(19:00) 

N. Tekov 

(19:00) 

11.4. E.Uličná  Š.Evin  V.Suchanský 

18.4. Cs.Tolnai M.Haszics  G.Sirotňák  

25.4. R.Števko  Š.Evin  M.Machajdík 

 

Porada staršovstva 
16.4. pondelok 18:00 

 

Konferencia pracovníkov s deťmi 
20.4.-22.4. piatok-nedeľa Levice 
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Konferencia Cirkvi bratskej 
27.4.-28.4. piatok-sobota Prešov 

 
 

MaMi klub 

17.4. utorok 9:30  24.4. utorok 9:30 

 

Hostitelia 
1.4. 

 

Sirotňáková Erika 

Tomašovská Judita (HS)  

15.4. Gulásová Mária 

Guťanová Alena 

6.4. Henželová Elena (HS) 
Fazekašová Ľubica 

22.4. Pápayová Milota (HS) 
Tomašovská Marta (HS) 

8.4. Bencsová Alžbeta 
Márföldiová Eva 

29.4. Mandúchová Janka 
Suchánska Emília 

 

Pomôžte 
pri umývaní okien na zborovom dome; bratia aj sestry v sobotu 

14. apríla o 8:30. Ďakujeme  

 

Blahoželáme k narodeninám 
Školníková Helena, Dolná Seč, (99) 4.4. 

Bálintová Eva, Levice, (72) 11.4.  

Zomborský Ján, Dolná Seč (61) 14.4. 

Tomasoszký Štefan, Levice, (72) 15.4.  

Haszicsová Helena, Dolná Seč, (79) 16.4.  

Kohút Juraj, Levice, (65) 18.4.  

Kóšová Elena, Levice, (65) 20.4.  

Školníková Alžbeta, Dolná Seč, (72) 21.4. 

Markušová Alžbeta, Horná Seč, (92) 26.4.  

Krokvičková Eva, Želiezovce, (67) 26.4. 

Zomborská Alžbeta, Levice, (60) 26.4. 

Chabada Juraj, Kalná nad Hronom, (69) 28.4. 
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O čom rokovalo staršovstvo v marci 
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. 

mailto:levice@cb.sk
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Milí bratia a sestry, 
v Cirkvi bratskej žijem už vyše desať rokov. Som rada, že ste ma prijali 
takú, aká som. V našom spoločenstve sa cítim dobre a čo je 

najdôležitejšie, môžem poznávať Pána Ježiša v pravde. 

Chcem sa teraz s vami podeliť o to ako vyzerá môj život a ako sa Boh 

o mňa stará. Keď som mala 15 rokov, dostala som sa do detskej 

nemocnice s ťažkým zápalom pľúc. Tu mi diagnostikovali aj psychickú 

poruchu. Na toto ochorenie sa poriadne liečim posledné 4 roky. 
Pokúšala som sa samostatne žiť a pracovať v Baumaxe v Bratislave, 

avšak bolo to nad moje sily. Skončila som 4 krát v nemocnici a 2 krát 

dokonca na jednotke intenzívnej starostlivosti. Pobrala som lieky, 

pretože som nezvládla stres. Chcela som žiť ako zdraví ľudia. 

V auguste minulého roka som bola v nemocnici poslednýkrát. Predtým 
som opatrovala pani so sklerózou multiplex, ale ani toto som nezvládla. 

Musela som opustiť Bratislavu aj samostatný život a vrátiť sa domov 

k rodičom do Levíc. V septembri som opäť zápasila s myšlienkami na 

smrť. Znova sa mi priťažilo, keď som sa skamarátila s alkoholikom 

a chcela som mu pomôcť. To vyvolalo tieto zlé myšlienky. Vtedy sa so 

mnou rozprával brat kazateľ Evin a vysvetlil mi, že mám prijať to, že 
som chorá a nemám si brať na seba veľkú záťaž a neodmietať lieky. 

Dnes žijem „jednoduchý spôsob života“. Mám prácu – doručujem tlač.  

Bol mi priznaný plný invalidný dôchodok. Mám dobrých rodičov, ktorí 

mi pomáhajú a starajú sa o mňa. Navštevujem ambulanciu doktora 

Machajdíka. Pán Boh sa o mňa postaral. Vďaka Bohu aj za liečbu 

a lieky. Teraz je moja choroba v stabilizovanom stave. A tak sa napĺňajú 
slová Písma: „Pán Boh je pastier môj, nič mi nebude chýbať“.  

Chcela by som vás, bratia a sestry poprosiť, aby ste prijímali ľudí 

s väčšími aj menšími psychickými problémami, ktorí žijú v našom 

spoločenstve. Nebojte sa ich a nemajte rozpaky sa im prihovoriť. 
Katka Sarňáková 

 

 

Zobuďme sa do reality! 
Mám kamaráta, ktorý má čistý mesačný príjem 973 €. Keďže si 

v minulosti zobral spotrebný úver, ktorý teraz spláca, tak jeho celkové 

mesačné výdaje sú 1 117 €. Stále však musí splatiť ešte 15 684 € 

zostávajúceho úveru. Keďže mesačne má výdaje väčšie ako príjmy, tak 

to rieši tak, že si aj naďalej požičiava. Minulý rok ho sused požiadal, aby 

mu ručil pri pôžičke, a tak teraz susedovi ručí za úver vo výške 3 850 €. 
Tento rok sa chystá ručiť ďalšiemu susedovi vo výške 2 884 €. Keby vás 
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teraz tento môj kamarát požiadal o pôžičku, išli by ste do toho a požičali 

mu? 

Predpokladám, že každý si po prečítaní prvého odseku pomyslel, že 

takýto zúfalec snáď ani nemôže existovať. Problém je ale v tom, že 
existuje a tento môj kamarát sa volá Slovenská republika. Všetky 

makroekonomické údaje som zmenšil v mierke 1 ku dvom miliónom, 

aby bolo jednoduchšie predstaviť si v akom stave sú financie SR. Tu je 

rozpísaný postup: 

Príjmy štátu 2011: 23,353 mld. € / 2 000 000 / 12 mesiacov  = 973 € 

Výdaje štátu 2011: 26,801 mld. € / 2 000 000 / 12 mesiacov = 1 117 € 

Štátny dlh SR: 31,367 mld. € / 2 000 000 = 15 684 € 

Záruky SR v dočasnom eurovale EFSF: 7,7 mld € / 2 000 000 = 3 850 € 

Záruky SR v trvalom eurovale ESM: 5,768 mld € / 2 000 000 = 2 884 € 

A čo tým chcem povedať? Chcem tým povedať to, že aj keď máme 

z politických diskusií pocit, že Slovensko je na tom v rámci Európy ešte 
relatívne dobre, tak realita je taká, že situácia je ultra krízová 

a Slovensko hospodári úplne katastrofálne. Keby sme zajtra prepustili 

všetkých 130 000 štátnych zamestnancov (vojaci, policajti, lekári, 

učitelia, požiarnici atď.), tak by sme na mzdových nákladoch ušetrili 2,2 

mld. € ročne a ani vtedy by sme nedosiahli vyrovnaný rozpočet. Krajina 
by skolabovala a stále by sme sa naďalej zadlžovali. Keď v tejto situácii 

ide niekto čo i len rozprávať o sociálnych istotách a zvyšovaní verejných 

výdavkov, tak by mal byť podľa môjho názoru minimálne zamknutý na 

psychiatrii pod silnými sedatívami. 

Je pritom zaujímavé, že keď sa hovorí o Grécku, tak vieme veľmi rýchlo 

vyhodnotiť situáciu a vravieť, že Gréci si žijú nad pomery. Na Slovensku 
ale stále máme pocit, že si zaslúžime vyššie dôchodky, vyššie dávky, 

nižšie dane a vôbec si pritom neuvedomujeme, že rozmýšľame presne 

tak isto ako Gréci, ktorých kritizujeme. My sme si jednoducho na tú 

životnú úroveň nezarobili a v súčasnosti si užívame viac verejných 

služieb ako si môžme dovoliť. Je mi jasné, že najjednoduchšie je odbiť to 
tým, že nás okrádajú politici, ale ten rozdiel v príjmoch a výdajoch je 

taký obrovský, že by nestačilo ani prestať kradnúť. 

A ešte jedna vec, ktorú treba stále pripomínať. Náš deficit nie je 4,6 % 

HDP. Náš deficit je 14,7 % príjmov. S tým HDP nemá nič spoločné. 

Braňo Sedláček; branosedlacek.blog.sme.sk,1. marca 2012 
Uverejnené s láskavým súhlasom autora. 

http://branosedlacek.blog.sme.sk/c/291669/Zobudme-sa-do-
reality.html?fb_ref=like_clanok_dole_blog&fb_source=home_oneline 
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Milí bratia a sestry, členovia a priatelia 

slovenských zborov Cirkvi bratskej! 
V jeseni minulého roku sa nám, vranovčanom, s Božou pomocou a 

vlastným pričinením podarilo zakúpiť pozemok so starým domom. Tým 

sme sa priblížili k naplneniu našej dlhoročnej túžby a potreby mať 

vlastné bohoslužobné priestory.  

Náš stavebno-investičný zámer sleduje minimálne potreby zborového 
domu: zhromažďovacia miestnosť s kapacitou cca 60 ľudí, viacúčelová 

miestnosť s kuchynkou, sociálne zariadenie. Projekt hlavného objektu, 

ako vidieť, nerieši služobnú kanceláriu a byt. Budova by mala 

byť situovaná za starým domom v priestore záhrady, s možným 

prepojením na starý dom a jeho rekonštrukciou (kancelária, byt), alebo 
s úplnou likvidáciou starého domu v budúcnosti. Tlak súčasných 

pomerov nás vedie k neodkladnému sfunkčneniu starého domu pre 

dočasné, provizórne - možno niekoľko ročné - bohoslužby, pokiaľ sa 

bude stavať nová modlitebňa. Vyžaduje to "menšie" vnútorné úpravy, na 

ktorých už pracujeme a ktoré si zabezpečujeme svojpomocne. Táto prvá, 

akási pred-stavebná fáza je teda pre nás momentálne nesmierne 
dôležitá. Spája sa sa neurotizujúcimi vybavovačkami po úradoch 

a byrokraciou, preto vás prosíme o modlitby. 

Keďže všetky naše finančné prostriedky - so zadlženosťou 

voči súkromným požičiavateľom zo zboru - išli na kúpu nehnuteľnosti, 

na výstavbu potrebujeme ďalšie. Nevieme, kedy sa zrealizuje schválená 
Waderova pôžička. Čiastku, o ktorú sme požiadali, je podľa 

odborníka veľmi nízka, zďaleka nepokryje všetky stavebné náklady. 

Rozhodli sme sa však pre ňu s ohľadom na čo najmenšie zaťaženie 

našich nesolventných členov a rodín. Týmto listom sa preto obraciame 

na vás, sestry a bratia zborov CB na Slovensku, s prosbou o pomoc; či 

už finančného alebo akéhokoľvek iného druhu.  

Veríme, že nájdete pochopenie pre naše úsilie, ktoré je v súlade so 

záujmami cirkvi (žiada sa prehlásiť, že aj so záujmami Božími, ak to 

nevyznie príliš teatrálne) a že sa stane aj vecou vášho srdca a 

zodpovedajúceho prístupu tak, ako tomu bolo v minulosti pri 

budovateľskom zápale našej cirkvi. Za túto naklonenosť vám 
vyjadrujeme už dopredu vďačnosť a zostávame s vami na modlitbách  

i s bratským pozdravom. 

Náš zborový účet: 0561593096/0900,   variabilný symbol: 42073154 

Za Vranov nad Topľou staršovstvo (krátené) 

* 
Pre podporu tohto diela vo Vranove staršovstvo nášho zboru odporúča 
využiť okrem priamej pomoci aj poukázanie 5% z darov. 
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Hosť: Conny Klement, Nemecko, dlhoročná pracovníčka Allianz-

Mission v Brazílii 

Piatok  17:00     Registrácia, občerstvenie  

18:00 — 20:00 Ja ako učiteľ, my ako tím – naše  

obdarovanie, naše potreby 

Sobota    9:00 —17:00  Prednáška, ukážky, workshopy 

modlitby, piesne  

18:00 — 20:00 Pohľad naspäť a pohľad dopredu -  

posedenie 

Nedeľa    9:30 —12:00  Spoločné bohoslužby, návšteva 

v besiedke, obed 
 

Konferenčný poplatok 7 EUR. Pre prihlásených zabezpečená 

strava a ubytovanie v rodinách. 

Prihlášky posielajte do 10. 4. 2012 

Registrácia na www.cb.sk, mailom alebo telefonicky. 

Kontakt: Dagmar Danelová, koordinátorka pre prácu s deťmi CB 

dagmar.danelova@gmail.com, 0903 967 411, www.cb.sk 

 


