
 

 

 

 

Jarko,  
Barborka, Veronika, Lenka, Dorotka, Števko a Hanka. Nádherné 

detičky, ktoré sa narodili v tomto roku v našom spoločenstve. Je ich 

práve sedem, čo je také sympatické číslo - akoby na každý deň 

v týždni jedno živé potešenie, jedno nové ohnivko v reťazi života. 

Rodičov síce na pár rokov zamestnajú, no prinášajú viditeľnú radosť 

starým rodičom aj nám. Život sa odovzdáva ďalšej generácii. 

Uvedomujem si, ako sa na tej úsečke života - medzi lonom matky 

a lonom zeme - každý deň posúvam z jej začiatku na koniec. Úplne 

nenápadne, no nezadržateľne. Túžba po živote je však taká silná, že 

niekedy by som chcel, aby zákon smrti o mne neplatil. Aby som ja 

dostal výnimku. Bože, nemohol by si? Ale veď toto chceli takmer všetci, 

po ktorých ostal len plamienok sviečky. Výnimky niet. Sú však aj 

momenty, keď by som už chcel usnúť a žiť nový život, lebo trápenia 

života sú bolestivé a perspektíva Božieho kráľovstva je úchvatná. Ale 

máme nádej. Opiera sa o uistenie, že z lona zeme budeme vzkriesení 

a prenesení do náručia Božieho. Otcovského. Večného. Vierou sa 

spoliehame na oživujúcu moc Ducha, ktorý nám už teraz sprostredkúva 

Ježišov život v nás. Náš Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. To 

znamená, že ak v nás pôsobí Boží Duch, vlákno nášho života sa 

nepretrhne nikdy. Len toto porušiteľné si oblečie neporušiteľnosť a toto 
smrteľné si oblečie nesmrteľnosť. Zvláštna Božia šatňa, však? 

Štefan Evin 

 

Bohoslužby 

4.11. 9:30  Štefan Evin   * Marek 10:17-31 

11.11. 9:30 

 

 Miroslav Haszics * Marek 10:32-52 

VEČERA PÁNOVA 

18.11. 9:30  Csaba Tolnai   * Marek 11:1-25 

25.11. 9:30  Tomáš Kohút 
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Modlitebné stretnutia v stredu  – Pozor! Zmena času 

Začiatok modlitebných stretnutí v Hornej Seči kvôli prevádzke v Senior 

Garden ostáva o 19:00. 

 

 

Levice 

(18:00) 

Horná Seč 

(19:00) 

Dolná Seč 

(18:00) 

M.Ludany 

(18:00) 

N. Tekov 

(18:00) 

7.11. R.Števko  Š.Suchánsky  Cs.Tolnai 

14.11. J.Tomašovský J.Henžel  M.Tomašovský  

21.11. J.Kováč  Š.Evin  J.Verčimák 

28.11. Š.Evin M.Haszics  J.Prišťák  

 

Porada staršovstva 

  19.11. pondelok 

 

Zborová škola pre každého 
Téma: Genezis – prvá kniha Biblie – kniha počiatkov    

  16.11.-17.11. piatok-sobota 

 

Stretnutie seniorov s obedom o 12:00  hosť Tomáš Kohút 

 25.11. nedeľa 13:30 

 

MaMi klub 

 7.11. streda 9:30  21.11. streda 9:30 
 14.11. streda 9:30  28.11. streda 9:30 

 

Hostitelia 
4.11. 

 
Pokoracká Dana (HS) 
Machajdíková Emília (HS)  

18.11. Greksová Alena (HS) 
Machajdíková Helena 

11.11. Suchánska Ružena 
Bálintová Kristína 

25.11. Haszicsová Darina 
Potocká Valéria 
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Blahoželáme k narodeninám 
Moravský Jozef, Levice (63) 1.11. 

Hurajová Zuzana, Levice (Poľná), (89) 3.11.  

Zalanová Zuzana, Levice, (84) 9.11.  

Nagyová Alžbeta, Horná Seč, (86) 14.11.  

Greksová Juliana, Horná Seč, (67) 14.11.  

Henzsel Ján, Dolná Seč, (81) 15.11.  

Vargová Juliana, Lok, (71) 15.11.  

Bálintová Valéria, Levice,  (74) 16.11.  

Greksová Alžbeta, Horná Seč, (76) 19.11.  

Prišťáková Anna, Jur nad Hronom, (77) 20.11.  

Kováčová Júlia, Levice, (66) 22.11.  

Rauszová Zuzana, Mýtne Ludany, (73) 23.11.  

Greksa Štefan, Horná Seč, (83) 24.11.  

Valentová Helena, Levice, (64) 27.11. 

Debrovský Michal, Levice, (75) 29.11.  

 

Narodila sa  
dcéra Hanka, Milanovi a Eve Kováčovcom z Levíc (2.10.) 

 

Blahoželáme mladomanželom 
Juraj Klementovič a Petra Klementovičová (rod. Vlasáková) 6.10.  

 

55. výročie svadby si pripomínajú 
 Pavel a Juliana Csehovci z Levíc (23.11.)  

 Štefan a Mária Greksovci z Hornej Seči (30.11.) 

 Ondrej a Alžbeta Greksovci z Hornej Seči (30.11.) 
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O čom rokovalo staršovstvo v októbri 
* Rozprávalo sa s Jankom Verčimákom po roku služby v našom zbore. 
Staršovstvo aj Janko vyjadrili vzájomnú spokojnosť a vďačnosť. 

* Venovalo sa podujatiam a podnetom z minulého obdobia. 

* Plánovalo spoločné bohoslužby v období počas vianočných sviatkov 
a na prelome rokov 2012 a 2013. Hľadá vhodnú formu silvestrovského 
zhromaždenia.  

* Venovalo sa pastoračným otázkam. 

* Pripravovalo sa na plánované stretnutiu štatutárov zborov západného 
seniorátu (24.10.2012). 

* Venovalo sa otázke spojenia funkcie vedúceho mládeže a riaditeľa MC 
Kontakt. 

* V mesiaci október malo ďalšie neformálne stretnutie k analýze života 
zboru. 

* Staršovstvo sa rozhodlo začať prípravu stanovísk pre niektoré oblasti 
života na základe spoločného biblického štúdia. Najbližšie biblické 
štúdium 29.10.2012 bude venované téme manželstva, rozvodu a nového 
manželstva. 

 Jozef Kováč a Andrej Moravský 

 

 

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
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Miesto pre vašu reklamu 

V prvom rade som vďačná Pánu Bohu, že Hospodin sa stal mojim pastierom 

a v ničom nemám nedostatku. Po druhé, že mám skvelé deti, ktoré sa s 

láskou starajú o môj život. Po tretie, že mám veľa priateľov, ktorí láskou 

zahŕňajú môj život. 

Zuzana Sakošová (80 r.) H.Seč 

 

Vierou z kroka na krok. Áno asi tak, z kroka na krok, naša práca postupuje 

dopredu. Niekomu sa môže zdať, že sú to príliš malé kroky. Ale ideme 

vytrvalo a verne. Naša práca aj v tomto roku pokračovala a sme za to Pánu 

Bohu vďační. Napriek pretrvávajúcej kríze sa nájdu ľudia, nadácie, firmy a 
spoločenstvá, ktoré nás podporia.  

Na jar sa nám podarilo rozšíriť našu prácu s deťmi. Požiadali sme Spojenú 

špeciálnu školu v Leviciach o spoluprácu. Vyšli nám v ústrety a bezplatne nám 

poskytli priestory,  v ktorých môžeme doučovať rómske deti a robiť s nimi 

rôzne aktivity. Deti veľmi radi chodia na tieto stretnutia. Veľkou pomocou 

pri týchto aktivitách sú pre nás študenti z Pedagogickej a sociálnej 

akadémie v Leviciach. Sú pre túto prácu nadšení, a tak sme mohli spolu 

vytvoriť výborný pracovný tím. Týchto ľudí stále vedie Miška Bálintová.  

Od septembra k nám pribudla Slávka Greksová, ktorá sa oboznamuje s celou 
našou prácou. Sme veľmi radi, že ju máme.  

Už dlhšie nás trápilo, že nie je dokončená rekonštrukcia nášho objektu. 

Jednak v minulosti sme považovali za dôležitejšie kúpiť služobné auto, ktoré 

nám slúži na rozvoz šatstva, ale aj dopravu detí na aktivity. Po viacerých 

neúspešných pokusoch, keď sme oslovovali sponzorov s prosbou o pomoc pri 

zateplení a dokončení fasády, sme až s údivom sledovali Božiu štedrosť. On 

nám poslal ľudí, ktorí sami prišli a pomoc ponúkli. On je proste geniálny. Má 

pre nás pripravené cesty, o ktorých my ani netušíme. Tak sme v lete začali 

rekonštrukciu, ktorá je až na nejaké detaily ukončená. Píšem tieto riadky 

preto, lebo vďaka záujmu vás a vedenia zboru smieme prežívať, vzájomnú 

prepojenosť. Vďaka za vašu prítomnosť v našej službe, za akúkoľvek 

podporu, či sú to plody zo záhrad, stravné lístky alebo koláče. Ďakujeme aj 

za finančnú podporu zboru ako aj vás jednotlivcov a rodín. Aj vďaka tomu 

môžeme isť z kroka na krok ďalej. 

                                                        Z Miesta v dome Ľ. Prištiaková 

 


