
 

 

 

 

Stále 
 čakáme na auto, ktoré by išlo na vodu. Aspoň nám, severnejšie 

žijúcim, čo máme dobré studne a vodovody, by sa to hodilo. Niektorí, 

tam južnejšie, majú svoje naftové studne a naopak draho platia za 

vodu, takže ich sa to tak veľmi netýka. Pre odborníkov to nie je iba 

sen, ale uskutočniteľná, no príliš drahá technológia. Nepredajná, 

nezisková, nerastová. No už ani my, bežní ľudkovia, nie sme od tohto 

sna nedostižne ďaleko. Prvým krokom je používanie obilia na výrobu 

benzínu. Síce budeme mať menej pšenice, kukurice a repky na konzum 

- teda všetky potraviny, vrátane mäsa, budú drahšie, zato tankovať 

budeme biopalivá. To, čo mohlo a malo ísť na stoly, pôjde do nádrže. 

Pre pestovateľov je to rentabilnejšie, kvôli špeciálnym dotáciám. 

Výsledok? Drahé potraviny a drahé palivá - a ešte niekde niekto má 

pocit, že chráni zem. No asi mu (im) nešlo o ten pocit. Skôr sa smejú 

do rukáva, ako nás dobehli. Máme sa teda pripraviť na drahé 

potraviny. Zatiaľ ich, vďaka Bohu, máme dosť, za únosné ceny 

v neúnosnom sortimente. Bude to tak stále? Nebudeme musieť na 

našich pestovaných trávnikoch znova pestovať zemiaky? 

Môže byť aj to. Aj horšie.   
pokračovanie vo vnútri 

   
 

Bohoslužby 

2.9. 9:30  Štefan Evin   * Marek 7:31-8:30 

9.9. 9:30  Štefan Evin   * Marek 8:31-9:1 

VEČERA PÁNOVA 

16.9. 9:30  Csaba Tolnai   * Marek 9:2-29             

23.9. 9:30 

15:00 

 Jan Aszonyi  

KONCERT SPEVÁCKEHO ZBORU EFFATHA  

30.9. 9:30  Ján Verčimák  * Marek 9:30-50 
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Sobáš  
1.9. sobota  13:30  Igor Kušnierik & Jana Potocká 

     

 1.9. sobota  15:30  Martin Benč & Martina Havírová 
ECAV Lukavica, Bardejov 

 

Modlitebné stretnutia v stredu      
 

 

Levice 

(19:00) 

Horná Seč 

(19:00) 

Dolná Seč 

(19:00) 

M.Ludany 

(19:00) 

N. Tekov 

(19:00) 

5.9. Cs.Tolnai M.Haszics  Š.Evin  

12.9. J.Prišťák  A.Moravský  Š.Evin 

19.9. G.Sirotňák M.Machajdík  D.Fazekaš  

26.9. J.Bálint  Cs.Tolnai  Š.Suchánsky 

 

Porada staršovstva 
  17.9. pondelok 

 

Hostitelia 
2.9. 

 

Gulásová Mária 

Guťanová Alena  

23.9. Kováčová Júlia 

Markušová Jarmila 

9.9. Pápayová Milota 

Tomašovská Marta 

30.9. Hurajová Alžbeta 

Galková Viera 

16.9. Mandúchová Janka 
Suchánska Emília 

  

 

Súčasným aj budúcim hostiteľom 
Prosíme rodiny, ktoré sa chcú pridať do služby prijímania hostí 

k nedeľnému obedu, aby to oznámili do kancelárie zboru do 14. 
októbra. Tiež nám, prosíme, oznámte, ak v tejto službe už nemôžete 

pokračovať. 
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UPdate 2012 - Konferencia mládeže 
 13.9.- 16.9. Spišská Nová Ves 

 

Zborová škola 

  21.9.-22.9. piatok-sobota 

 

After párty Letokruhy 2012 

  30.9. nedeľa 17:00 

 

MaMi klub 

 19.9. streda 9:30  26.9. streda 9:30 

 

Blahoželáme k narodeninám 
Sallaiová Zuzana, Levice, (82) 1.9.  

Csehová Juliana, Levice, (75) 1.9.  

Marföldi Ondrej, Dolná Seč, (91) 3.9.  

Mátrayová Helena, Levice, (63) 3.9. 

Gulyásová Helena, Dolná Seč, (79) 4.9.  

Garajová Alžbeta, Levice, (93) 7.9.  

Bíroová Mária, Starý Hrádok, (71) 7.9.  

Potocká Alžbeta, Mýtne Ludany, (83) 10.9.  

Wink Ladislav, Levice, (67) 14.9. 

Guťan Michal, Horná Seč, (90) 16.9.  

Kohútová Mária, Levice, (61) 18.9. 

Fabianová Helena, Levice, (73) 19.9. 

Guťanová Helena, Levice, (70) 22.9.  

Tomašovský Michal, Levice, (62) 23.9. 

Guťanová Alžbeta, Levice, (64) 27.9. 

Laczkovská Helena, Horná Seč, (78) 28.9. 

 

Narodila sa  
dcéra Dorota, Danielovi a Miriam Guťanovcom z Hornej Seči (14.7.) 
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pokračovanie z prvej strany  

Svet sa zvíja v kŕčoch a finančné morfium, ktoré si dáva, ho zrejme 

otrávi. Nemáme sa trápiť nad neoprávnene získanými titulmi - hovorí 

nám šéf rektorskej konferencie. Ďaleko prekonal moje pesimistické 

úvahy z júna. Tento pán vyhlasuje, že nenormálne je normálne, len si 

na to treba zvyknúť. Nehovoriac o tom, kto tie tituly získal. 

Pochybujem, že by dnes mohol Janko F. robiť v Družbe (už tiež 

predanej, vypratanej, chýbajúcej a nedotknutej!) predrečníka farárovi 

Parzanymu; po kamarátskych bytoch, zlatých padákoch, sladkých 

rečiach a iných fígľoch. Z toho hnutia je človek až pohnutý. 

Tisíc dôvodov na vážne rozpaky; sto dôvodov na znechutenie; desať 

dôvodov na zúfalstvo. Ale jeden zásadný dôvod na nádej. S týmto 

svetom je to zlé, bolo to zlé a bude to ešte aj horšie. Ako kresťania 

to vieme, preto by nás to nemalo prekvapovať - ak sme len nepodľahli 

dojmu, že tu na zemi úplne a navždy zavládne Božie kráľovstvo. Ak si 

nezamieňame zem s nebom a nebeské požehnania s pozemskými. 

Otvorene biedny a neľútostne sa nás dotýkajúci obraz ľudstva 

presiaknutého neprávosťou a prevrátenosťou nám zároveň ukazuje, čo 

tomuto svetu najviac chýba. On nemá a nemôže byť bezpečným 

domovom pre nás - a to nás znepokojuje a dráždi. My však máme byť 

pre neho svetlom, útočišťom pre uštvaných a dezorientovaných. Len 

pomaly si na to zvykám, ale zlyhávajúca spoločnosť mi pripomína 

ohromnú výsadu/milosť byť občanom Božieho večného kráľovstva 

a poslanie/záväzok takto žiť. Ver, ani tvoje zrnko soli sa nestratí. 

Štefan Evin  

 

* * * 

Mnohí sme boli na táboroch, výletoch, pobytoch, akciách. 
Niektorí ako účastníci, ďalší ako vedúci. Iní aj – aj.  

Niekto modlitebnou podporou z domu, alebo ako finančný či 

materiálny sponzor. Ďakujeme všetkým vám – 
organizátorom, vedúcim, členom tímov a podporovateľom, 
že ste nám slúžili svojimi darmi, časom, láskou, životom, 

zdrojmi a svedectvom počas letných akcií.  
Ďakujeme Pánu Bohu za vás - že vás máme. 

* * * 
Napíšte nám, účastníci aj vedúci, aké bolo vaše leto. 
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Colwyn Bay 3 2012 
bol názov tábora, ktorého som sa koncom júla spolu s desiatkami ľudí 
zo Spojeného kráľovstva a iných kútov sveta zúčastnil aj ja s mojím 

bratom Matejom. Vďaka rodičovskej podpore, dobrým vzťahom a 

ochotným ľuďom zo zboru Spicer Street Church v meste Saint Albans, 

sme mohli v povestne daždivej krajine zakúsiť nielen kultúru, 

intenzívnu komunikáciu v angličtine, pamiatky a zaujímavosti, ale 

hlavne týždeň kresťanskej práce, ochoty, spoločenstva a jednoty. 
Zážitkov a dojmov mám mnoho, a preto vyberám tie veci, ktoré ma 

oslovili najviac. 

Po prekonaní prvotného zmätku z veľmi rýchlej a hovorovej angličtiny, 

odlišného životného tempa a prístupu k cudzincom (v Anglicku dvaja 

Slováci ani zďaleka nevyvolávajú takú senzáciu ako Angličan na 
Slovensku) sme si rodinu Strain(ovcov), v ktorej sme bývali, veľmi 

obľúbili. Pán a pani Strainovci a ich štyri deti, približne v našom veku, 

nám radi poskytli ich dom, čas, sprievod po Saint Albans, Londýne 

a Cambridge, a hlavne prijatie do rodiny. Po pár dňoch, ak nie hneď od 

začiatku, to v tom dome vyzeralo tak, ako keby sme tam s Matejom boli 

odjakživa. Bez problémov nás akceptovali a brali ako súčasť 
domácnosti. Keď sme potom z anglického Saint Albans odišli na tábor 

do Colwyn Bay vo Walese, bolo pre nás výhodou mať už pár známych. 

Organizácia tábora na mňa veľmi zapôsobila svojou premyslenosťou 

a efektivitou. Cieľom tábora bol duchovný rast kresťanov a zúčastnili sa 

ho tri skupiny ľudí: členovia (members), pre ktorých bol tábor určený, 

teda tínedžeri vo veku od 14 do 18 rokov (medzi nimi bol Matej), vedúci 
(leaders) a pomocníci (helpers – kde som bol ja). Členovia sa 

zúčastňovali táborových aktivít: hry a športy, muzika, biblické 

štúdium, semináre, večerný program, voľný čas. O členov sa starali 

vedúci. Mali na starosti svoje skupinky, duchovné vedenie 

a vyučovanie, chvály, reč počas večerného programu a podobne. Teda 
hlavne duchovnú zodpovednosť za druhých.  

A potom sme tu boli my, pomocníci. Aby sme nemali úlohy 

neprimerané našej duchovnej zrelosti, a aby sa vedúci mohli venovať 

účastníkom, prislúchala nám práca v kuchyni a upratovanie tábora. 

Takto sme sa mohli adekvátne zapojiť do práce na Božom diele. Veľkým 

plusom pre nás bolo to, že okrem povinností sme aj my mali vlastné 
semináre, biblické štúdium, hry a aktivity. Premyslenosť organizácie sa 

odrážala aj v iných veciach, napríklad hlavný vedúci tábora mal okrem 

riadenia minimum ďalších úloh, aby sa mohol venovať tým dôležitým, 

pred spaním sa pozbierali účastníkom mobily, aby sa všetci dobre 

vyspali a predišlo sa tak únave a citovej zraniteľnosti. 
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Z celého pobytu v Spojenom kráľovstve bola pre mňa najväčším 

svedectvom práve naša skupina, teda helperi. Takú dvadsiatku 

mladých kresťanov som dovtedy nezažil. Všetci boli nesmierne 

pracovití. Nikto sa  nevyhýbal úlohám, ktoré sme mali spraviť. Nikto sa 
na robotu nesťažoval. Nikto sa neflákal, práve naopak, boli veľmi 

iniciatívni, ochotne sa púšťali do vecí, ktoré videli, že treba urobiť. 

Zároveň boli milí, priateľskí a otvorení rozhovorom o všetkom možnom, 

v neposlednom rade o cirkvi, kresťanstve a ich osobných kresťanských 

životoch. Tomu hovorím spoločenstvo. Spoločné dávanie, spoločné 
prijímanie a vzájomné zdieľanie sa. 

Čerešničkou na torte boli diskusie o jazykoch - anglickom, nemeckom 

slovenskom, rumunskom a iných. Pán Boh ma totiž na tábore obdaril 

priateľmi, ktorí jazyky študujú, a ktorí pre ne majú rovnakú, ak nie 

väčšiu vášeň ako ja. Bolo pre mňa skvelé horlivo diskutovať 

o gramatických javoch, jazykových štýloch, etymológii, komparatívnej 
lingvistike a podobne. 

Som veľmi vďačný všetkým ľudom, ktorý nám výlet do Anglicka 

umožnili, ale najmä Pánu Bohu, za túto jedinečnú, veľmi podnetnú 

multikultúrnu, ale predsa jednotiacu skúsenosť. Dúfam, že vytvorené 

vzťahy budem môcť rozvíjať a nadobudnuté skúsenosti úročiť. 

Šimon Evin 

 

Spomienky - Michal Guťan  
„Len sa maj na pozore a poriadne sa chráň, aby si nezabudol na to, čo si 
na vlastné oči videl a nevymizlo z tvojho srdca, kým žiješ. Pouč o tom 
svojich synov a vnukov.“ 5.Mojž. 4:9 

 

VOJENČINA 

Kľudný začiatok 
Ako 21-ročný som narukoval na ZVS do Košíc 3.10.1943. Košice boli 

v tom čase pridelené Maďarsku (Kassa). Prvé tri mesiace som bol ako 

„pešiak-bigoš“ v Pechote – Pešia armáda. Po troch mesiacoch ma 

vybrali na šoférsky kurz, ktorý trval šesť mesiacov. Okrem šoférov tu 

boli aj tankisti a motostrelci. Spolu nás bolo 36. Skúšky sme urobili, 

popri tom od rodiny, aj makové koláče boli – to je dobrota. Ako to? 
Vojenčina je ťažká!!!  

V tom čase už z našej roty boli niektorí na fronte v Rusku, odkiaľ 

prechádzali boje aj do Rumunska. My ako vodiči – nováčikovia sme boli 

odvelení z Košíc do Rumunska. Mali sme prebrať vojenské nákladné 

autá od starších vojakov (mazákov). V mierových podmienkach by sa to 
aj uskutočnilo bez väčších problémov, ale počas vojny je to otázne. 
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V tom čase Rusi urobili útok na nás (maďarskú armádu) už na 

Rumunskom území. Z toho dôvodu nás naši velitelia zadelili do boja 

v prvej frontovej línii spolu so starými vojakmi. Preberanie áut od 

starých vojakov sa neuskutočnilo. Namiesto toho nás narýchlo vybavili 
a vystrojili ako pešiakov do boja. 

Som zranený! 

29.9.1944 nás vyzbrojili zbraňami hromadného ničenia, samopalmi, 

guľometmi, ručnými granátmi... Kopali sme zákopy pred bojiskom, 

ktoré bolo medzi Maďarskou a Ruskou armádou. Tak konala aj druhá 
strana. Celonočné vykopávanie zákopov a ráno útok na Rusov. Tí nás 

k sebe pustili až na vzdialenosť 50-tich metrov.  

Na to sa zdvihli zo zákopov a nepretržite na nás strieľali. Všetko okolo 

nás, ba i nebo, bolo od toho zadymené. Kričali na Maďarov – Huri 

Maďar. Huri Maďar (hurá – na Maďarov)... 

No maďarská generalita nás povzbudzovala a tlačila len dopredu – na 
Rusov: Nem hátra: Nem szaladni... Halt!, Nicht zurick, Nicht Zurick... 

Len sa nedajme!... 

Neboli sme tak dober vyzbrojení ako Rusi, ktorí mali kaťuše a inú 

bojovú výzbroj. Otočili sme sa, ustupovali pred nimi. Pritom nás veľa 

padlo a veľa z nás bolo i ranených. Medzi ranenými som bol aj ja. Vedľa 
mňa traja mŕtvi a dvaja ranení. Veľmi smutné pohľady na nich. Už sa 

mi nedalo nič robiť, len ležať vo vlastnej krvi a čakať... 

Volal som na Boha. Dal som Pánu Bohu sľub a očakával som na Jeho 

konanie. Keby som sa hýbal, už by bol niekto po mne strieľal. Mínová 

guľa (črepina) mi zlomila dve kosti dolu na pravej nohe, takže som 

ranený a vyradený z boja.  

Kto mi pomôže? 

Ranený som ležal skoro bez pohybu asi 14 hodín, až kým ma maďarskí 

prieskumníci nenašli. Prechádzali neďaleko mňa. Zbadal som ich 

a začal som kričať na nich: „Odneste ma na ošetrenie, lebo som vážne 

zranený. Neviem vôbec chodiť, ale ešte žijem.“ Naliehavo som ich prosil: 
„Nenechajte ma už tu!“ Prišli ku mne a vzali ma na ruky. Niesli ma. Iní 

dvaja prieskumníci vzali mŕtveho, ktorý ležal nehybne vedľa mňa. Niesli 

nás. Mňa na ošetrenie prvej pomoci do malej budovy, kde bol aj doktor. 

Ten mi hneď zisťoval pulz. Skonštatoval, že to vydržím do najbližšej 

nemocnice. Tá bola v meste Koložvár (Rumunsko). Pri zapisovaní týchto 

spomienok otcovi tečú slzy – (poznámka syna). Na korbe nákladného 
auta nás (asi 12 ranených) viezli do koložvárskej nemocnice.  

Koložvárska (Kluž) nemocnica a odsunovanie 

Veľmi zle ma ošetrili. Nebol tu odborný personál. Celú pravú nohu mi 

dali do sadry bez otvoru. Fronta šla pomaly už smerom k Nemecku. 

Preto pri bombardovaní Koložváru sme ustupovali smerom na 



  

  8 

Debrecén. Aj nás presunuli po piatich dňoch do Debrecénu, kde boli 

nemocnice – ale preplnené. Ranených dávali už i do suterénu, kde nás 

bolo v jednej miestnosti aj 20. Ležali sme na matracoch. Ošetrovatelia 

sem chodili preväzovať rany. Mňa však vôbec nepreväzovali, bol som 
stále v sadre. 14 dní v tejto „pivnici“. Bola pripravená už vlaková 

súprava do Budapešti, zo stanice Debrecén. Taký bol aj smer fronty. 

V nákladných vozňoch sme ležali na sene. Boli aj deky, ktoré darovali 

ľudia i nemocnica. Vedel som, že cestou do Budapešti pôjdeme aj cez 

Nyiregyházu (môj rodný kraj). Mal som veľké bolesti, ale predsa som sa 
tešil. Veď môžem stretnúť niekoho známeho. Bol večer, vonku tma, ale 

zaznel výkrik: „Guťan – Nyiregyháza“. Vlak zastal a ja som sa odhodlal 

volať až kričať: „Poďte sem!, Poďte sem! niečo dôležité vám chcem 

povedať!“ 

Na toto volanie prišiel jeden železničiar, ktorému hovorím: „Som Michal 

Guťan – ťažko ranený. Nohu mám dolámanú mínou. Mám sadru 
a veľké bolesti. Chcem to odkázať starým rodičom, ktorí bývajú na 

Sarvašskej ulici číslo 69. Oni o tom ešte nevedia. Prosím vás, choďte im 

to oznámiť“. Pánu Bohu ďakujem za tohto svedomitého železničiara. 

Vypočul ma a šiel to oznámiť mojim starým rodičom Marföldyovým. 

Odkaz, správy a odozva 
Môj otec chodil dosť často zo sálašov do mesta Nyiregyháza k starým 

rodičom, kde sa dozvedel, že som ťažko ranený. Ako úprimne veriaci 

človek navštevoval zhromaždenia na sálašoch, ako aj v meste 

(metodistická cirkev – kápolna). Otec dôveroval tomuto zhromaždeniu, 

preto neváhal poprosiť veriacich ľudí o modlitby za svojich dvoch synov 

(Michala a Pavla), ktorí boli v tom čase zajatí vo vojne. Pavel v Rusku 
päť rokov (1941-1946) a Michal tri roky (1943-1946). 

Prednášané zástupné modlitby boli nebeským Otcom vypočuté, čomu 

nasvedčoval aj náš ďalší život. Veď sami posúďte: Moja zranená noha 

bola vyliečená tak, že chodím po vlastných a slúžim iným pacientom 

v nemocnici. Do civilu sa dostávam v júli 1946 a brat v septembri 1946. 
Môžete si predstaviť, aká radosť nasledovala po toľkých rokoch vojny! 

Nútený ústup pokračuje 

Dve noci a jeden deň trvala cesto do Budapešti. Železnice v krajine boli 

na mnohých miestach poškodené. Vlak zastavoval vo väčších mestách. 

Videl som, ako vykladajú mŕtvych z vozňov, ktorí cestou podľahli 

zraneniam. Na železničnej stanici v Budapešti nás už čakali autá 
z nemocníc. Dostal som sa do nemocnice, kde sme boli traja na izbe. 

Nasledujúce ráno bola veľká vizita. Doktor prišiel k mojej posteli. Spýtal 

sa ma: „Tebe je čo?“  Ukázal som na svoj hnis, v ktorom som ležal na 

posteli. Nameraná teplota (nad 40 stupňov) signalizovala zápal. Rana 

ešte nebola previazaná ani raz. Prišli dvaja ošetrovatelia s veľkými 
nožnicami a sadru rozstrihli. Nastala chvíľa na nevydržanie: smrad, 
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hnis, hnus, otvorená zlomenina, krv, úlomky z kostí... Strašné niečo; 

ale čiastočne sa mi uľavilo, len noha bola ako mŕtva. Vizita – lekári – 

radili sa, čo robiť? Je to špatné, čo s tým, ako ďalej postupovať? 

Rozhodovanie lekárov bolo ťažké. Nohu mi chceli amputovať. Odrezať 
pravú nohu 10 cm pod kolenom. Pán Boh to nedovolil. Nasvedčuje 

tomu ďalší sled udalostí.  

Vysielané modlitby nešli do prázdna. Vojak – pacient to už pociťoval, že 

ten najlepší Lekár to prebral. Počas pobytu v Bp. nemocnici mi dali 

zranenú nohu do železnej dlahy. Už nesadrovali. Každý deň preväzovali.  

Front ustupoval smerom k Viedni, preto aj nás, ťažko ranených vojakov 

presunuli do veľkej viedenskej nemocnice koncom novembra 1944. 

V polovici decembra bola veľká vizita. Čo som začul, ma vyľakalo. Medzi 

doktormi bol aj lekár, ktorý hovoril maďarsky. Tejto reči som rozumel, 

preto viem, čo navrhoval. 

Dve zlomené kosti boli posunuté do seba 6 cm a už zrastené. Lekár 
navrhol zlomiť zle zrastené kosti a povytiahnuť 6 cm tak, ako to má byť. 

To by vyžadovalo – trojmesačný pobyt v tejto nemocnici. 

Vojnová situácia – tvrdá realita – nás však nútila ustupovať na západ. 

Do Nemecka. Tam pacienta poriešia. Kde to bude? Neviem, kam 

prídem. Cesta je dlhá, zastávky rôzne, ale väčšinou to boli väčšie mestá 
(Linz, Regensburg, Mníchov, Hanover...). Konečná, minimálne po  

900 km. Osterode – mestečko veľké ako Levice. 

Tu bola nemocnica, kde ma preväzovali, ošetrovali, ale už neoperovali. 

Otvorená rana sa postupne hojila. Ostala po nej iba veľká jazva a pravá 

noha o 6 cm kratšia. Barličky používam, učím sa chodiť po štyroch 

mesiacoch. Po čase som ich vrátil a môj pohyb bol už bez barlí. Veľmi 
som kríval, 6 cm rozdiel bol pri chôdzi viditeľný. 

Stretnutie s bývalým „Samaritánom“  

V tejto nemocnici ma spoznal chodiaci, ľahšie zranený pacient. Bol som 

mu povedomý, preto si dovolil ma osloviť. „Te vagy az? (Si to ty? Čo sme 

ťa našli na bojisku v Rumunsku? A máš tú zranenú nohu? Veď ti ju len 
koža držala. Hompáľala sa ti, keď sme ťa na rukách niesli...“) Ja som 

sa priznal – „Áno, som to ja.“ 

Veľká ofenzíva – 13.4.1945 

Americkí černošskí vojaci obsadili Osterode. Berlín bol obliehaný 

spojeneckými vojakmi (Rusi, USA, Francúzi a Angličania). 

Do našej nemocnice doviezli z bojísk veľa zranených vojakov. Medzi 
nimi bol aj ťažko ranený ruský vojak. Navštevoval som ho na izbe. 

Ukázal mi na pravej ruke päť prstov so slovami: „Päť deťúreniec 

s manželkou mám doma“; pritom veľmi plakal. Chcel veľmi žiť, ísť 

domov a vidieť svoju rodinku. Na druhý deň som ho šiel znova pozrieť. 

Ležal skrčený v posteli, ale už mŕtvy. Neuvidel žiadanú rodinku. 
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V najlepšom veku – asi 35-ročný zomrel na následky ťažkého zranenia. 

Aj to je živý obraz z vojny, ktorá je tak strašná. 

Tesne pred skončením vojny prišli do našej nemocnice štyria úbožiaci. 

Bolo jasné, že sa potrebujú skryť pred prenasledovaním. Ušli z tábora. 
Po skončení vojny sa títo štyria vyobliekaní muži prišli poďakovať 

a rozlúčiť. Boli to Židia. 

Moje liečenie a rehabilitácia pokračovala aj po skončení vojny. Až v júni 

1946 opúšťam Osterode (čas chaosu). Túžba po domove bola veľká, aj 

keď som už mohol v tejto nemocnici pracovať ako „samaritán“. 
Roznášal som obedy a staral som sa o drevo pre kuchyňu. Za 105 

mariek mesačne. Tam nás platili, lebo bolo už po vojne.  

Vo voľných chvíľach núteného pobytu som rád hral šachy. Raz ma 

nahovorili i na karty, ale akoby to bola pre mňa vážna výstraha – 

Siréna!! Museli sme utekať do bunkra. 

Cesta domov 
Kedy a ako sa nám podarí ísť domov? Sme asi 1500 km od bydliska, po 

ktorom túžime. „Päť turistov“ – medzi ktorými som i ja, sme sa o to 

pokúsili. V Osterode sme sa rozlúčili s tými, ktorých sme si vážili. 

Poďakovali sme zdravotnému personálu a mierili do zberného 

utečeneckého tábora Claustahl - Zellerfeld a potom Passau. 

18.6.1946 sme v Passau. Ešte 3-4 týždne strastiplného cestovania – 

a sme doma. Mnohí šli ako sa dalo: aj pešo, pretože túžba po domove 

bola veľká. 34 mesiacov mimo domova – to bola dlhá doba. Bez 

telefonovania, bez korešpondencie... Zostávalo mi len čakať a často sa 

modliť. 30. júla 1946 som už doma. Ručne robená žatva – taký bol 

obraz pred mojimi očami, keď som sa blížil k domovu. Dlho očakávaný 
„Báji bokor 6“, pri Nyiregyháze. 

Mám 24 rokov, život je pre mnou a nádej, že už vojna nebude. Budem 

žiť v mieri, ale s poznačenou pravou nohou. Jazvy zostali a nezmiznú. 

Ak ich niekto chce vidieť a požiada ma o ukážku – neodmietam. Veľa 

ľudí, hlavne deti si ma pamätajú podľa tejto značky. 

Mladá deva verne čaká 

Moja Icuka (Markušová Ilonka 1923 - 2001) počas mojej vojenčiny mala 

pytačov. Odmietala ich. Očakávala len svojho Miška. Dozvedel som sa, 

že sa vyjadrila veľmi dojímavo: „Ak by aj jednu nohu nemal, aj vtedy len 

jeho chcem mať za manžela. Tak sa aj stalo. Svoje vyjadrenie dodržala. 

Podľa osobného svedectva spísal syn Jozef, upravil M.N. 
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„Každý človek niečo hľadá, po niečom túži. Aj ja som hľadala niečo, čo by 

mi dalo radosť a vnútorné uspokojenie. Navonok sa zdalo, že všetko je 

také, aké má byť. No chvíle samoty odhalili akési vákuum. Hoci som 

niečo o Bohu vedela, v mojom vnútri stále zostávali nezodpovedané 

otázky ako: Kto je Boh? Čo pre mňa znamená? Môže mi pomôcť?“ 

Martina H. 

Milí bratia a sestry,  

sme vďační, že združenie JPK môže byť šíriteľom dobrej správy pre 

každého človeka, ktorý má podobné túžby, kladie si podobné otázky 

prežíva možno podobné vnútorné „púšte“ ako Martina. Srdečne 

ďakujeme, že ste svojím finančným darom prispeli na našu službu, 

ďakujeme Vám za vašu obetavosť a ochotné srdce. Prajeme Vám, aby 

ste v ničom dobrom nemali nedostatok, a aby ste vo svojom 

každodennom živote prežívali v hojnosti Pánovu lásku, starostlivosť 

a dobrotu.  

Spolu s tímom JPK Vás srdečne pozdravuje  

Ondrej Garaj 

Hľadal som Hospodina a odpovedal mi. 
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. 

Blahoslavený človek, čo sa utieka k nemu. Žalm 34:5,9 

 

 

Do tretice 
všetko dobré, zvykne sa hovoriť po prvých dvoch pokusoch. Alebo aj 

trikrát a dosť! Po Letokruhoch 2008 – tretích od roku 2005, to vyzeralo 

tak, že už stačilo. Za seba osobne som to aj nahlas vyjadril tak, že 
„päťhrivnovú akciu nemôže zvládnuť jednohrivnový človek“. Preto 

v roku 2010 nikto žiadne Letokruhy nechystal. Na nepríjemnosti sa 

postupne zabúdalo, no a práve ľudia s dobrými skúsenosťami 

z Letokruhov sa dopytovali, či by to zase nemohlo byť. Pôvodná 

myšlienka z roku 2004, aby sme mali celozborový viacgeneračný 

rodinný tábor, sa ukázala životaschopnejšia, ako sa mi zdalo. A tak 
obetavý a veľmi schopný tím bratov a sestier pripravil štvrté Letokruhy. 

Úplne bez môjho priameho prispenia. Ešte aj pobyt na Letokruhoch 

2012 som s manželkou dostal od organizátorov ako veľmi prekvapujúci 

dar! S dojatím a vďačne sme ho prijali. Po nádhernom týždni som 

s úsmevom a nahlas vyjadroval novú skúsenosť: „Niektoré veci idú 
oveľa lepšie, keď ich už robia druhí a nie ja!“ Takže premýšľam aj  

o tom, čo ďalšie a kedy by som mal opustiť a prenechať iným. 
Štefan Evin 
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Zbor Cirkvi bratskej v Banskej Bystrici, Hurbanova 2, 974 01 B. 

Bystrica, banskabystrica@cb.sk 

 
28.8.2012, Banská Bystrica 

 

Milí bratia a sestry, 

Na začiatku nového školského roka sa na vás obraciame s prosbou 

o finančnú a modlitebnú podporu pre Základnú školu Narnia v Banskej 

Bystrici. V týchto týždňoch sa rozhoduje o tom, za akých podmienok 

bude naša škola ďalej fungovať a rozvíjať sa.    

Základnú školu Narnia iste poznajú mnohí z vás – možno poznáte 

niektorého z našich učiteľov, žiakov, možno ste o nás počuli od svojich 

známych. Prácu, ktorú sme začali pred 7 rokmi, Pán Boh požehnal. 

Naši žiaci dosahujú výborné výsledky v porovnávacích testoch škôl 

a rodičia sú spokojní s výchovno-vzdelávacím programom, ktorý sme 

vytvorili. Od septembra 2012 navštevuje školu už takmer 150 detí. 

Narnia si prenajíma časť školského areálu na Okružnej ulici. Celý areál 

patril štátnej základnej škole, ktorá mala málo žiakov a využívala len 

jednu budovu. My sme každý rok otvárali novú triedu a postupne sme 

kvôli nedostatku priestoru začali na chodbách budovať dočasné priečky 

a hľadali iné alternatívy rastu. V júni 2012 došlo k zlomovému 

rozhodnutiu Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. Poslanci sa 

rozhodli zrušiť štátnu Základnú školu na Okružnej ulici a predať celý 

areál záujemcovi, ktorý zaň ponúkne najviac peňazí. O kúpe sa by sa 

malo rozhodnúť v priebehu jesene. Cena sa bude pohybovať okolo 

jedného milióna EUR.  
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Predaj tohto školského areálu je pre nás veľkou šancou aj hrozbou 

zároveň. Ak by ho kúpil niekto iný, museli by sme sa v blízkej dobe 

odsťahovať do iných, nevýhodných priestorov, čo by 

skomplikovalo budúcnosť školy. Ak by sa nám však podarilo tento areál 

kúpiť, získali by sme výborný priestor pre jej ďalší rozvoj.  

Chceme vás poprosiť, aby ste na nás mysleli vo svojich modlitbách 

a zvážili, či by ste nás mohli podporiť aj finančne. Pomocou budú pre 

nás tiež bezúročné pôžičky na 1 rok, ktoré nám pomôžu zaplatiť prvú 

splátku už teraz na jeseň. Založenie Narnie sme vnímali a stále 

vnímame ako dôležitú misijnú aktivitu, do ktorej sa zapájajú kresťania 

z viacerých zborov v Banskej Bystrici. Väčšina našich žiakov nemá 

osobný vzťah s Pánom Ježišom a mnohí o Ňom ani nepočuli pred tým, 

ako začali chodiť na našu školu. Veríme, že Pán Boh „dá vzrast“ tomu, 

čo s láskou prinášame do ich životov spolu s potrebnými vedomosťami. 

Aj vy môžete pomôcť, aby Základná škola Narnia rástla a slúžila ďalším 

deťom a ich rodinám. 

 

Ďakujeme, 

Slavo Poloha,  

za zriaďovateľa ZŠ Narnia, Zbor CB v Banskej Bystrici 

Kontakt: 0907 843 583, banskabystrica@cb.sk    

 

mailto:banskabystrica@cb.sk
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O čom rokovalo staršovstvo v auguste 
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 

Pastoračný asistent: Verčimák Ján  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

