
 

 

 

 

 

„Asi to takto Boh chcel.“ 
Rovnaká alebo obsahom podobná veta zaznieva pomerne často. Od ľudí, 

o ktorých sa dá predpokladať, že majú základné biblické informácie 

o Bohu. Namieste je však opatrnosť, ba až obava, či takéto hodnotenie 

situácií neodhaľuje našu neznalosť Boha a nekritické sebavnímanie. Lebo 

aj takto sa môže prejaviť naša vzdialenosť od Božích zámerov, napriek 

presvedčeniu, že nám ide práve o Božie veci. O čo nám ide a aký oheň 

nás poháňa prezrádzajú naše postupy a hodnotenia. 

Uvedený výrok znie na prvé počutie ako zbožné prijatie Božej vôle.  

Ale často je to už len bezradné a smutné rezignovanie nad situáciou, 

nie poddanie sa Božím zámerom. No oveľa častejšie je to vo voňavej 

náboženskej fráze (dokonca aj nevedome) zabalená ľudská neochota 

prijať zodpovednosť za svoje rozhodnutia a činy. Sme presvedčení, že 

postupujeme správne - a keď sa dostaví prekvapujúci rozpačitý - ak nie 

rovno zlý výsledok, ten takto ochotne dáme schváliť Bohu. My sme 

O.K., Boh je O.K., ale v skutočnosti zďaleka nie je všetko O.K. 
pokračovanie vo vnútri 

 

Bohoslužby 

3.6. 9:30  Štefan Evin   * Marek 1:1-15 

10.6. 9:30  Miroslav Haszics 

VEČERA PÁNOVA 

17.6. 9:30  Csaba Tolnai  * Marek 1:16-39 

24.6. 9:30 

 

14:30 

 Štefan Evin   *  Marek 1:40-2:17 

DEŇ RODINY 

POPOLUDNIE VO VYŠNOM N/H. ALEBO H.SEČI 

Sobáš 
23.6. sobota  15:00  Jakub Fazekaš & Andrea Šajbenová 
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Modlitebné stretnutia v stredu 

 

 

Levice 

(19:00) 

Horná Seč 

(19:00) 

Dolná Seč 

(19:00) 

M.Ludany 

(19:00) 

N. Tekov 

(19:00) 

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  

 

Evanjelizácia s Franklinom Grahamom 
1.6.-3.6. Budapešť 

 

Turistická misia  
8.6.-10.6. Jánska dolina 

 

Porada staršovstva 
11.6. pondelok 18:00 

  

Muzikál ROBOTS 
Benefičný koncert žiakov z Cirkevnej základnej školy Narnia v Banskej 

Bystrici. Dobrovoľným finančným príspevkom môžeme prispieť na kúpu 

budovy školy. 

12.6. utorok 18:00 
 

Celoslovenský pobyt seniorov 
1.7.-7.7. Remata 

 

 

MaMi klub 

6.6. streda 9:30  20.6. streda 9:30 

13.6. streda 9:30  27.6. streda 9:30 
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Hostitelia 
3.6 

 
Kušnieriková Alžbeta 
Lányiová Alžbeta  

17.6. Pokoracká Dana (HS) 
Machajdíková Emília (HS) 

10.6. Tomasoszká Elena 

Márföldiová Jana 

24.6. Suchánska Ružena 

Bálintová Kristína  

 

Blahoželáme k narodeninám 
Černík Ondrej, Nový Tekov, (76) 3.6.  

Lüleiová Juliana, Levice, (66) 4.6. 

Pápayová Zuzana, Levice, (68) 7.6. 

Horániová Elena, Levice, (61) 13.6. 

Huraj Pavol, Horná Seč, (78) 16.6.  

Gulyás Jozef, Dolná Seč, (86) 17.6. 

Potocký Štefan, Mýtne Ludany, (80) 18.6. 

Tichý Karol, Levice, (78) 24.6.  

Hankószka Darina, Levice, (65) 26.6. 

 

Blahoželáme mladomanželom 
Ján Bachorík a Daniela Bachoríková (rod.Kohútová) 5.5. 

 

Narodili sa  
dcéra Barbora, Roderikovi a Ivete Baltazárovým z Levíc (4.5.) 

dcéra Veronika, Branislavovi a Milene Zomborským z Levíc (14.5.) 

 

O čom rokovalo staršovstvo v máji 
Informácie sú dostupné v tlačenom vydaní Infolistu.  
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Absolventi škôl – stredných, vysokých aj iných 
Radi by sme vyjadrili našu gratuláciu, radosť a vďačnosť za Božiu 

pomoc tým, ktorí úspešne ukončili štúdium. Nemáme však prehľad 

o tom, kto a kde študoval. Prosíme, oznámte do kancelárie zboru 

(telefón, e-mail) akú školu ste ukončili. 

 

 

 

 

 

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 

Pastorační asistenti: Tolnai Csaba 

       Verčimák Ján 

 0905 939 548 

 0905 629 663 

Domovník  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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Dokončenie z prvej strany 

Otvára sa tu teda ťažká téma Božej zvrchovanosti a ľudskej 

zodpovednosti. Písmo nás učí súbežne o týchto dvoch prvkoch. 

Nezmiešava ich, nezamieňa ani nerozdeľuje. Náš život je formovaný 

týmito dvoma líniami. Nie sú symetrické, lebo človek nie je Boh. Majú 

odlišnú kvalitu aj dosah. Sme Bohom stvorení ako ľudia aj ako Boží 
synovia (Božia zvrchovanosť); a sme Bohom poverení a povolaní (naša 

zodpovednosť). Ich dokonalú symbiózu nachádzame u Ježiša. Syn robil 

to, čo Otec chcel, preto on o všetkom, čo urobil, mohol aj povedať, že to 

takto Boh chcel. 

Ak nás nemá formovať „kresťansky“ interpretovaná pohanská viera 
v osud, najprv je potrebné zastavenie pred Bohom, aby nás nemusel 

zastaviť on, keď pred ním utekáme. Potom je potrebné vnorenie do Božej 

vôle - čo je základná učenícka disciplína - aby sme mohli a vedeli 

opatrne, rozvážne i odvážne konať podľa Jeho vôle. K tomu je potrebné 

naplnenie a vedenie Duchom, aby nás neviedla iba naša myseľ a naše 

túžby, ktoré sú bez Ducha telesné, pozemské a veľmi popletené. 

To, že nám niečo Pán Boh dovolil urobiť - a môže to byť zlé už na prvý 

pohľad, alebo sa to ukáže ako zlé až po čase - nás nemôže viesť 

k sebavedomému názoru, že to Pán Boh takto chcel. Alebo si naozaj 

myslíme, že Pán Boh chcel, aby Kain zabil Ábela? Je to iba jeden príklad 

z mnohých. Mohol sa takto Kain obhajovať, alebo dokonca celú túto 
tragédiu postaviť do pozitívneho svetla? Boh to dovolil - lebo aj Kainovi 

aj nám dal a ponechal zodpovednosť. Ale určite to nechcel, lebo je svätý. 

S jedinou božskou, skoro neuveriteľnou výnimkou - chcel strašnú obeť 

svojho Syna, lebo nechcel náš strašný koniec, ku ktorému sa rúti každý 

človek bez zmierenia s Bohom. 

Preto sa môžeme veľmi mýliť, keď tvrdíme, že „keby to Boh takto 
nechcel, tak by sa to alebo ono nestalo“. Taký alibizmus nás môže vyjsť 

draho. A je to horšie ako alibizmus. V niektorých prípadoch sa to blíži 

rúhaniu, lebo taký postoj popiera pravý charakter Boha a človeka. 

Menej by nás malo trápiť tzv. „rúhanie“ neveriacich, ktorí sa vysmievajú 

z kresťanských symbolov, tradícií a obradov. Oni naozaj nevedia, čo 
robia. Tma neverí svetlu, kým ju svetlo nepremôže. Ale čo so svetlom, 

ktoré miluje tmu? Čo s veriacimi, ktorí namiesto duchovného svetla 

Ducha uhášajú? Ktorí namiesto dominancie (panstva) Pána Ježiša 

dávajú priestor praktickým, pragmatickým, ľudským riešeniam? 

Potrebujú, potrebujeme, ja potrebujem Božiu zvrchovanú milosť, aby mi 

ukázala, čo nechcel - a si ja mylne vykladám, že chcel. Len Jeho milosť 
ma vyslobodí z biedy, do ktorej ma dostáva moja nezodpovednosť, 

slepota, sebaistota i pokušenie ovládať Boha. Táto zmena myslenia je 

skutočným pokáním, ktoré Boh chce a prijíma. 
Štefan Evin 
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Čo som neurobil na konferencii 
Milí bratia kazatelia, 

Počas konferencie som sa chcel vám všetkým krátko prihovoriť, ale 

vzhľadom k závažným veciam, ktoré vznikli okolo volieb som nevedel, 

kedy je na čo priestor, tak som to potom nechal tak. Neviem, či ste v 

zboroch už mali členské zhromaždenia, ak nie, tak prosím, krátko sa 

zmieňte aj o obsahu môjho krátkeho e-mailového príspevku. Vlastne, 

môžete to svojim zborom zmieniť kedykoľvek, keď to uznáte za vhodné. 

"Týmto by som chcel veľmi srdečne poďakovať všetkým zborom CB na 

Slovensku, ktoré sa za mňa modlili a akokoľvek slovami, sms-kami, 

telefonátmi, e-mailami či návštevami nás povzbudzovali. 

Ako viete, koncom júla 2011 som mal náhlu, veľmi komplikovanú, 

črevnú príhodu. Zauzlilo sa mi tenké črevo a následne dve tretiny  

z neho znekrotizovalo. Pán Boh mi zázračným spôsobom zanechal 50 

cm tenkého čreva, s ktorým sa učím žiť. Od operácie prešlo 10 mesiacov 

a som v procese regenerácie. Je to stále náročné obdobie, ale to 

najhoršie je (dúfam) za nami. Vlastne, dnes je to omnoho lepšie.  

Od novembra 2011 som schopný ďalej pracovať ako kazateľ, aj keď  

s menšími obmedzeniami. 

Týmto ďakujem aj nášmu, kalinovskému zboru za úžasnú trpezlivosť, 

oporu a modlitby. Vlastne chcem poďakovať aj vám všetkým za to, že  

v najťažších chvíľach nášho života ste stáli pri mojej rodine a pomohli 

ste nám niesť bremená. Paradoxne, v nemocnici, osamotený, na hranici 

prežitia, som intenzívne prežíval, ako ma Pán Boh požehnal obrovskou 

rodinou, roztrúsenou po celom Slovensku. Bolo a stále to je obrovskou 

vzácnosťou. Môj priebežný stav je taký, že som schopný ďalej naplno 

pracovať ako kazateľ. Určitou zápletkou však je to, že sa z rodinných a 

zdravotných dôvodov budeme musieť v lete vrátiť do Košíc. Týmto 

chcem poďakovať aj Rade CB, že majú úprimnú a aktívnu snahu hľadať 

ako mi umožniť, aby som ďalej pôsobil na šírení evanjelia.  

Hlavná vďaka patrí nášmu milostivému a mocnému Bohu, ale aj vám 

všetkým, ktorí ste nám pomohli, vnímať bezpečie a istotu Ňom." 

Ervin Mittelmann 
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Uznesenia konferencie Cirkvi bratskej v SR 
Prešov 27.-28.4.2012 

1. Konferencia schválila ordináciu brata kazateľa Martina Kačura. 

2. Konferencia vzala na vedomie správu predsedu RCB. 

3. Konferencia schválila správu tajomníka o činnosti CB za rok 2011. 

4. Konferencia schválila správu o hospodárení CB za rok 2011 a na 

návrh revíznej komisie udelila ekonomickému vedeniu cirkvi 

absolutórium. 

5. Konferencia odsúhlasila pre rok 2012 tvorbu rozpočtu na krytie 

činnosti cirkvi podľa predloženého návrhu Finančného odboru. Výška 
príspevku zborov na rok 2012 je 33,00 € (člena)/rok. 

6. Konferencia zvolila komisiu pre prípravu Poriadku v zložení: Bohdan 

Roháček, Ivan Žežula, Ján Henžel, Pavel Kailing, Štefan Evin. 

7. Konferencia vzala na vedomie správu volebnej komisie o neúspešnej 

voľbe Rady. 

8. Konferencia rozhodla predĺžiť funkčné obdobie Rady o dva roky do 

konferencie 2015. 

9. Konferencia ukladá Finančnému odboru a tajomníkovi upraviť 

príspevky na činnosť cirkvi za rok 2012 u zborov Hermanovce a Košice 

primerane k počtu členov, ktorí sú schopní niesť aj finančnú 

zodpovednosť. Konferencia odporúča Finančnému odboru a tajomníkovi 
riešiť solidárnu účasť pri financovaní potrieb cirkvi variantným 

spôsobom. 

10. Konferencia ukladá Finančnému odboru a staršovstvám zborov 

vypracovať model financovania priorít cirkvi založený na zásade, že 

príspevok jednotlivých zborov pre činnosť cirkvi sa stanoví ako určité 
percento z reálneho príjmu lokálnych zborov cirkvi. Časový postup a 

koordináciu vzniku takejto dohody ukladá kontrolovať Rade. Schválenie 

zmeny financovania bude predmetom rokovania konferencie CB v roku 

2013, takže termíny je potrebné nastaviť tak, aby Konferencia mohla 

zaujať kvalifikované stanovisko. 

11. Konferencia súhlasila s návrhom predkladateľa na stiahnutie 
návrhu financovania projektu Levita z rokovania konferencie. 

12. Konferencia vzala na vedomie informáciu o doterajšom postupe 

celocirkevnej komisie pre Ústavu a Poriadok ( KUŘ), ktorá pripravila 

návrh zoštíhlenej verzie Ústavy Cirkvi bratskej. 

13. Konferencia súhlasí s nasledovným riešením: 

 - jedna CB so spoločnou Ústavou, Vyznaním viery a Zásadami CB, 
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 - Poriadok a ostatné dokumenty Cirkvi bratskej nižšieho stupňa 

 budú pripravované republikovými konferenciami Cirkvi bratskej, 

 - nové spoločné znenie Ústavy Cirkvi bratskej bude schvaľovať 

 Spoločná konferencia v roku 2013. 

14. Konferencia zvolila komisiu pre návrhy v zložení: Jan Komrska, 
Martin Uhriňák, Ondrej Kerekréty, Pavol Bomba. * 

 

Vážení priatelia, chlapci a chlapi! 
Opäť sa blíži čas, keď by sme podobne ako už niekoľkokrát 

v minulosti, radi zorganizovali už tradičný pobyt chlapov na DIELI, 

ktorý je zameraný na prípravu tábora pre naše deti. 

Nakoľko sa z dôvodu hustého programu táborov ten tohtoročný 

dorastenecký uskutoční v troška netradičnom termíne, rád by som 

vás včas informoval o termíne a organizácii akcie. 

Dorastenecký tábor sa uskutoční v dňoch 5.-12. júla t.j. od štvrtka do 

štvrtka. My sme tábor chodili stavať vždy dva dni pred začatím 

tábora. Keďže na Diel vynášame proviant a všetok potrebný materiál, 

bolo by dobré urobiť tak aj teraz. Pretože to vychádza na pracovné 

dni, musíme to oznámiť včas, aby sme sa na to mohli pripraviť. 

Predbežne sme zmapovali záujem a rozhodli sme sa ponúknuť 

nasledovný postup: 

Tí, ktorí môžu, by išli v utorok 3.7.2012 poobede cca o 14:00; zobrali 

by sme toľko výbavy, koľko by nám umožňovali naše kapacity. Zvyšný 

proviant by doniesli tí, ktorí sa nemôžu uvoľniť v utorok, ale pripoja 

sa k výprave v stredu ráno. Vynesieme na DIEL všetko potrebné 

a urobíme tradičné prípravné práce. Vo štvrtok v deň príchodu 

dorastencov by sme uvarili guláš a poobede by sa išlo domov. 

V utorok môžeme stráviť príjemný večer. Niektorí plánujú zobrať 

svojich synov po prvý krát, tak by to mohol byť oddychový večer. 

Pripomínam, že 5.7.2012 (štvrtok) je štátny sviatok!  

Prosím vás o vyjadrenie, aká možnosť vám najviac vyhovuje. Vopred 

vám ďakujem aj v mene dorastencov, vedúcich dorastu aj mojom za 

tohtoročnú účasť! Vaše názory pripomienky a potvrdenie účasti mi 

prosím odovzdajte osobne alebo elektronicky. 

Bohuš Bálint (Bongo) a synovia 

tel: 0903 407 725; bohuslav@lemar.sk 

mailto:bohuslav@lemar.sk

