
 

 

 

 

Nasledujúce  
 prirovnanie, či skôr porovnanie sa vám môže zdať nie len za vlasy 

pritiahnuté, ale neporovnateľné. Hovorím o deťoch - a zvláštnych 

deťoch. Majú jedenásť a štrnásť rokov. Chodia do školy, ale musí 

s nimi chodiť ochranka, kvôli ich otcovi. Lebo ten je veľký šéf. Ak je 

to pravda - lebo si veľmi chránia súkromie, neotvárajú svoje dvere 

novinárom ani nehľadajú lacnú popularitu - počas týždňa nemôžu 

sledovať žiadnu televíziu, ani mobil. Počítač a internet môžu využívať 

iba na prípravu domácich úloh. Ak idú na nejaký výlet, musia z neho pre 

rodičov napísať úvahu, hoci škola to nevyžaduje. Učí ich to premýšľať 

a hodnotiť, zodpovedať sa a nie len samozrejme prijímať, užívať, 

využívať a konzumovať. Venujú sa dvom športom. A skoro žiadne 

sladkosti. To znamená, že takmer určite sú to mimoriadne deti 

v porovnaní s väčšinou našich detí. A nielen v tom, že ich otec je 

americkým prezidentom, ale aj v cieľavedomosti a striedmosti (ak sa 

môžem spoľahnúť na moje zdroje) ich života a výchovy. Dcéry mocného 

otca, ktoré sa učia správne žiť. Ktoré sú vedené k riadnemu životu.   
pokračovanie na poslednej strane 

Bohoslužby 

2.12. 9:30  Štefan Evin   * Marek 11:27-12:12 

9.12. 9:30 

 

 Todd Patterson 

VEČERA PÁNOVA 

16.12. 9:30  Miroslav Machajdík 

23.12. 9:30  Ján Verčimák  * Marek 12:13-44 

25.12. 9:30 

18:00 

 Štefan Evin 

NEOBYČAJNÁ NOC  –  Vianočný muzikál 

30.12. 9:30  Milan Prišťák 

31.12. 18:00  Silvestrovské stretnutie * Ján Prišťák  

1.1.2013 9:30  Novoročné modlitebné stretnutie * Štefan Evin 
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Modlitebné stretnutia v stredu   

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) 

5.12. A.Moravský  B.Zomborský  Š.Evin 

12.12. Š.Hasič R.Mészároš  G.Sirotňák  

19.12. Š.Evin  Cs.Tolnai  M.Machajdík 

 

Porada staršovstva 

  4.12. utorok 
  17.12. pondelok 

 

Vianočný koncert Základnej umeleckej školy  
  17.12. pondelok 17:00 

 
 

MaMi klub 

 5.12. streda 9:30  19.12. streda 9:30 

 12.12. streda 9:30     

 

X-lógie hľadania výšin – pre turistov 
X-lógia 11 

7.6. – 9.6. (10.6.) 2013 – Slovenský raj – rokliny a prielom Hornádu, 

ubytovanie v Telgárte – Holiday Resort   

X-lógia 12  

4.10. – 6.10. (7.10.) 2013 – Západné Tatry - Ostrý Roháč a hrebeňovka, 

ubytovanie v Račkovej doline – hotel Spojár 

Pozvánky, program a mapky  najbližšej X-lógie - koncom februára 2013 

Kontakt: Martin Ďuriška, e-mail: martin.duriska@elvod.sk 
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Hostitelia 
2.12. 

 
Nagyová Emília (DS) 
Markušová Anna  

9.12. Adamiová Zuzana (HS) 
Zomborská Alžbeta 

16.12. Racskóová Anna 

Prišťáková Oľga (Jur) 

23.12. Sirotňáková Erika 

Tomašovská Judita (HS) 

25.12. Henželová Elena (HS) 

Fazekašová Ľubica 

30.12. Moravská Oľga 

Prišťáková Lýdia 

 

Blahoželáme k narodeninám 
Brtková Mária, Žemliare, (71) 1.12.  

Sudická Zuzana, Dolná Seč, (88) 3.12.  

Grexová Helena, Levice, (80) 14.12.  

Adamiová Zuzana, Horná Seč, (60) 14.12. 

Potoczká Zuzana, Nový Tekov, (74) 25.12.  

 

55. výročie sobáša si pripomínajú 
 Pavol a Zuzana Hurajovci z Hornej Seči (7.12.)  

 

O čom rokovalo staršovstvo v novembri 
* Malo rozhovor s kazateľom Jurajom Kohútom ml. a misionárom 

Krisom Lundgaardom o aktuálnej situácii na stanici v Trnave 

v súvislosti s blížiacim sa odchodom misionárov do Košíc. 

* Staršovstvo bude pokračovať v spoločnom biblickom štúdiu a príprave 
stanovísk pre niektoré oblasti života. Najbližšie 4.12.2012. 

* Rozhodlo, že 31.12. bude večerné silvestrovské stretnutie a 1.1.2013 

bude novoročné modlitebné stretnutie. 

* Riešilo pastoračné potreby a personálne otázky v rôznych službách. 

* Venovalo sa podpore Senior Garden. 

 Jozef Kováč a Andrej Moravský 
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pokračovanie z prvej strany 

 Lebo ani schopnosti a postavenie ich otca, a už vôbec nie tie obrovské 

možnosti, ktoré majú, im nezabezpečia zdravý charakter. Ten sa od 

malička kuje a brúsi nielen v ich Bielom dome, ale aj v mojom, tvojom 

dome. Dieťa čiastočne ukazuje, aký je jeho otec, aká mama. Či je len 

mocný, alebo aj múdry a veľkorysý. Či je iba bohatý, alebo aj skromný 

a štedrý. Či len „chce a snaží sa“ dobre vychovávať, alebo naozaj 

dobre žije a vedie seba i svoju rodinu. „Kto videl mňa, videl Otca“, 

hovorí Syn Boží, Ježiš. A aký to bol syn, akého otca! Syn Pána 

a Stvoriteľa, Boh na zemi medzi nami. Syn Všemohúceho prijal 

obmedzenia, chudobu, útoky pokušenia, odpor a nenávisť nášho sveta. 

Bez jediného záhybu na svojom dokonalom charaktere, ktorým 

reprezentoval svojho Otca. Nezneužívajme Vianoce na oslavu 

detinskosti. Nás nevedie ani nezachraňuje sladké, romantické dieťatko 

Vianoc, do ktorého premietneme svoj sentiment aj nostalgiu. Krása, 

nevinnosť a bezmocnosť dieťatka nás môže 24. decembra poľudštiť aj 

dojať - na nejakých 24 hodín - a inak asi nič. Pozerajme na pokoru 

a poslušnosť Slávneho, Večného, Svätého a Všemohúceho, ktorý všetko 

mohol a môže - a práve preto urobil a robí iba to, čo je správne, čo je 

v súlade s jeho charakterom. On, ktorý si môže dovoliť všetko, je 

obmedzený iba a práve svojou svätosťou. My, ak sme Jeho deti skrze 

adopciu Duchom svätým a pre zásluhy Jeho Syna, Ho uctievajme 

a oslavujme svojim oddaným životom. On, nám k tomu dáva svoju moc. 

Je to zmocnenie k premene a rozvoju charakteru a života Božích detí. 
Štefan Evin 

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 

mailto:levice@cb.sk
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Prekvapenie 
S nadšením som prijal správu, že sa aj tohto roku uskutoční stretnutie 
seniorov zo slovenských zborov na Remate. Keďže mám z predošlých 

rokov veľmi dobré spomienky, prihlásili sme sa aj s manželkou na 

tohtoročné stretnutie. Očakávaný pobyt prerušila správa, že mám 

nastúpiť na trojtýždňovú kúpeľnú liečbu do Turčianskych Teplíc. Vírili 

mi hlavou myšlienky o doprave, stravovaní, procedúrach a nie 

v poslednom rade o spolubývajúcom. Nie je jedno s kým strávi človek tri 
týždne na jednej izbe.  

Po príchode do hotela Veľká Fatra mi bola pridelená dvojlôžková izba na 

štvrtom poschodí. Keďže som bol prvý, mohol som si vybrať lôžko aj 

skrinku. Na nočný stolík som vyložil kresťanskú literatúru, časopis 

Dialóg a Bibliu. Po čase prišiel môj spolubývajúci – statný muž. 

Po úvodnom predstavení sa  ma opýtal, či som kresťan. Po mojej 

kladnej odpovedi povedal:  

„Tak je to dobre, sme dvaja.“ 

Večer si čítam z Písma a on sa postojačky modlí pri posteli. Ráno vstáva 

včas, aby stihol o siedmej  omšu v neďalekej kaplnke. Aj doma to tak 

robí. V nedeľu sa spolu zúčastníme nedeľnej omše. 

Môj priateľ Tóno sa v priebehu týždňa rozhodol víkend stráviť s rodinou. 

Procedúry si prispôsobil tak, aby stihol vlak. V spomínaný deň si 

obliekal „kraťase“ s mnohými vreckami, do ktorých si rýchlo schoval 

čerstvo dobitý mobil, rozpis procedúr a peňaženku (myslel si).  

Napriek varovaniu v šatni: „Za odložené veci neručíme!“ – Tóno si veci 

nechal v šatni. 

Po príchode z procedúry sa vrátil veľmi rozrušený, priam nahnevaný. 

Použil pritom nevyberané drzé slová, ktoré nesvedčia o kresťanstve. 

Stratu hneď hlásil na patričnom mieste a dal si zablokovať mobil. Po 

príchode na izbu mu telefonovali, že došlo k zámene a nech si príde 

prevziať rozpis procedúr. Keď otvoril nočný stolík, peňaženka sa na 
neho nedotknutá usmievala. Víkend strávil doma a priniesol si iný 

mobil. Po niekoľkých dňoch si opäť oblieka spomínané „kraťase“ a bolo 

tu veľké prekvapenie. V spodnom vrecku  nahmatal „odcudzený“ mobil. 

Niekedy obviňujeme našich blížnych a pritom problém si zapríčiníme 

sami. To je hriech, z ktorého treba robiť pokánie. Môj priateľ na omši 

vyznal farárovi, že zhrešil a to ľutuje. 

Je to zlé, keď sa dopúšťame takýchto unáhlených priestupkov, ale ešte 
horšie, keď to neriešime priznaním sa. Písmo hovorí u Mt 5:16: „Nech 
tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky 
a oslavovali vášho otca, ktorý je v nebesiach.“ 
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Ďalším prekvapením bolo moje predčasné ukončenie liečenia pre 

zdravotné problémy. Môj spolubývajúci sa so mnou lúčil slovami: „Som 

rád, že sme spolu strávili niekoľko dní, na ktoré nezabudnem do konca 

života.“ 

Ján Bálint 

 

(Nie) obyčajné Vianoce 
Vianoce pre mňa znamenali vždy veľkú udalosť. Asi štyri desaťročia boli 

spojené s prípravou vianočného programu. Ako dieťa som sa 

pripravovala v besiedke na detský program a ako mládežníčka som sa 

už aktívne podieľala na jeho príprave. Potom prišli roky strávené 

v besiedke a mladšom doraste. Pán Boh mi dal dar pripraviť pekné 
programy, ktoré oslovovali domácich viery aj návštevníkov. Advent pre 

mňa  znamenal hodiny nácvikov, prípravy kostýmov a pomôcok. Veľmi 

aktívne sa do tejto služby zapájalo aj našich päť detí. Mala som z toho 

veľkú radosť, že som mohla byť potrubím cez, ktoré sprostredkoval Boh 

požehnanie a radosť.  

Potom prišli pre našu rodinu zlé a smutné časy. Moju milovanú 
besiedku som musela opustiť a presťahovali sme sa do Levíc. Prichádzal 

Advent a mne bolo neskutočne ťažko. Prichádzali mi na myseľ vianočné 

básne, piesne a výstupy. Pritom sa mi vybavovali v mysli deti, ktoré 

nimi slúžili. V tom čase som napísala svojej priateľke v liste: „ Cítim sa 

ako odpílené vodovodné potrubie, cez ktoré roky Boh posielal svoje 
požehnanie a teraz  je vyhodené na smetisku za mestom. Ale aj tam by 

som chcela slúžiť Bohu. Možno poskytnúť úkryt poľným hrabošom 

a žabkám.“ 

Bol posledný deň pred sviatkami. Pretože syn býval ďaleko a práve sa 

im narodilo druhé dieťa, napiekla som škatuľu vianočného pečiva 

a niesla podať balík na diaľkový autobus. Na zastávke stálo možno 
pätnásť ľudí. Boli tam babky s dedkami nabalení darčekmi, išli na 

sviatky za deťmi. Vojaci (ešte vtedy bola povinná vojenská služba), ktorí 

sa ponáhľali domov. Niekoľko ďalších ľudí. A jeden urastený pár. 

Počerný muž a žena – Rómovia. Boli pekne oblečení, upravení. Žena 

mala v rukách balík s plienkami, mala doma malé dieťa. Ako sme tam 
stáli, či som chcela alebo nie, počula som ich rozhovor, ktorý sa s 

prichádzajúcim časom odchodu autobusu stával hlasnejším. 

Vyrozumela som z neho, že kedysi tvorili pár. Muž, ale sa dostal do 

väzenia, z ktorého práve prišiel domov. Žena bývala kdesi inde, ale on si 

ju zavolal, aby sa porozprávali. Chcel, aby sa k nemu vrátila. Žena, za 

obdobie jeho pobytu vo väzení, si založila rodinu, kde má deti a domov. 
On ju celý čas presviedčal, aby sa nevrátila domov, nechcel pochopiť že 
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roky ubehli a žena má svoj život. Ako zastal autobus veľký muž ju zovrel 

do náručia a nedovolil jej nastúpiť na autobus. Žena prosíkala. Nikto sa 

jej nezastal. Bol to posledný diaľkový autobus do sviatkov. Ak teraz 

nenastúpi, deti nebudú mať na Štedrý deň doma mamu. Podala som 
balík a neviem aká sila ma prenikla, zastala som pred veľkého muža. 

Pozrela som mu priamo do očí a veľmi kľudne som povedala: „Pane, 

v mene malých detí vás prosím, pustite túto matku za rodinou. 

Nepokazte im Vianoce.“ Muž sa na mňa pozrel pohľadom, ktorý 

nezabudnem do konca života. Nezmohol sa ani na slovo. Ruky mu ovisli 
a žena nastúpila. Ja som sa otočila a išla domov. Neviem odkiaľ som 

mala tú odvahu, ale podľa reakcie muža to bola moc Božia, ktorá ma 

použila v tú chvíľu. Prišla som na mostík pri Podlužianke a veľmi som 

sa rozplakala. Až teraz som si uvedomila, čo som urobila. Ani som sa 

neobzrela. Čo ak ma ten veľký silný Róm bude prenasledovať, bude mi 

chcieť ublížiť, nemôže vedieť kde bývam... takéto myšlienky mi prebehli 
hlavou. Vošla som k tete, ktorá bývala v jednom z vežiakov. Nikomu 

som nič nepovedala. Keď som sa trochu upokojila, išla som domov. 

Vtedy sa môj dobrý Boh ozval v duši: „Možno za celé tie roky si nikomu 

nespríjemnila tak Vianoce ako teraz tejto rodine. Poslúžila si neznámym 

ľuďom, aby mali radosť v rodine.“ 

V mojej duši nastal pokoj. Ďakovala som, že možno s Božou pomocou 

som poskytla úkryt okrajovým občanom našej spoločnosti – „poľným 

myšiam, či žabkám.“ Bola som vďačná Bohu za skúsenosť, ktorou ma 

naučil, že sa dá rozdávať radosť nie len v teplých modlitebniach pri 

ligotavých svetlách, za sprievodu príjemných vianočných melódií, ale 

všade, kde sa Mu dáme k dispozícii. 

Mária Kohútová 

 

Miesto pre Božiu reklamu 
Narodila som sa do kresťanskej rodiny a v tomto zbore Cirkvi bratskej 

som aj vyrastala. Už od malička som chodila na besiedku a doma sa mi 

rodičia tiež venovali. Často sme si s bratom ako malí čítali knižky, 
spievali sme si a modlili sme sa. Vždy som teda vedela, že existuje Pán 

Boh, poznala som všetky príbehy, ktoré sme si na besiedke hovorili, 

vedela som, ako sa Pán Ježiš narodil, ako uzdravoval chorých, robil 

zázraky aj ako zomrel na kríži, vedela som aj to že, ho máme poslúchať, 

lebo, keď robíme zle, je z toho smutný, vedela som, že máme poslúchať 
aj rodičov, byť dobrí, nerobiť zle deťom a modliť sa, aby sme raz išli do 

neba. Bola to pre mňa, ako dieťa, úplne samozrejmá súčasť života. 

Ako to však často býva, keď deti rodičia prestanú do niečoho nútiť, aj 

dieťa samé to robiť prestane. Preto, keď sme boli starší, už rodičia (a ani 

ja sama) sme nepokladali za vhodné čítanie si detských knižiek pred 
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spaním a ako takej puberťáčke mi bolo všetko trápne a modliť sa 

s rodičmi, to už vonkoncom nepripadalo do úvahy.  

Keď som sa dostala na Mladší dorastenecký klub (MDK), začala som 

vnímať Boha a celé kresťanstvo z úplne iného pohľadu. Videla som, že 
moje detské predstavy o tom, že keď sa večer pomodlím a nebudem 

ostatným deťom robiť zle, ma zrejme do neba neprivedú a že to je celé 

o niečom inom. Na príklade vedúcich aj niektorých starších MDK-čov 

som videla, že v ich živote je niečo iné. Veľmi sa mi páčilo to, ako veci 

prežívajú s Pánom Bohom, cítila som z nich, že v ich živote je niečo 
veľmi príťažlivé, ako by z nich vyžarovala nejaká radosť alebo pokoj. 

Začala som vnímať, že oni majú s Pánom Bohom živý a osobný vzťah, čo 

mne chýbalo. Uvažovala som o tom, že keď je Boh naozaj živý, ak je 

možné mať s Ním osobný vzťah, zhovárať sa s Ním a žiť s Ním, tak ako 

som to videla na ostatných, tak aj všetky tie príbehy, ktoré som 

z besiedky dobre poznala, musia byť asi skutočné. Rozmýšľala som nad 
tým, aké strašné to muselo byť, keď za mňa Ježiš zomieral na kríži 

a ako strašne ma asi musel milovať, keď sa na také niečo dal. Nikdy 

pred tým som o tom takýmto spôsobom neuvažovala a bolo to pre mňa 

dosť neuveriteľné, pretože najmä v tej dobe som o sebe nemala veľmi 

vysokú mienku. Skôr som mala sklony vidieť na sebe len to zlé 
a hriešne. Naozaj som mu chcela aj ja vydať svoj život a nechať sa Ním 

viesť. Doma som sa znova začala modliť a snažila som sa aj čítať si 

z Biblie  - tento raz z vlastnej iniciatívy.  

V tom čase, bolo v zbore niekoľko evanjelizácií, kde sa opakovane 

hovorilo o tom, čo pre nás Ježiš urobil, že naše hriechy nám môžu byť 

odpustené, že má tú moc zmeniť nás a že jediné, čo od nás chce je, aby 
sme mu to vyznali. Potom padali výzvy, že ten kto to tak cíti, sa na znak 

toho môže postaviť a takýmto spôsobom to verejne vyjadriť. Ale postaviť 

sa pred ten dav ľudí a sama - to pre mňa predstavovalo veľký stres. 

Vlastne to pre mňa dlhšiu dobu znamenalo veľký boj. Keď som mala asi 

14 rokov, boli sme v lete na festivale Campfest v Tatranskej Lomnici. 
Tam, počas výzvy som sa nakoniec odhodlala a ostala som stáť. Možno 

by si niekto mohol myslieť, že to bola len akási davová psychóza, ale pre 

mňa to znamenalo aj za takýchto podmienok naozaj úprimné vyznanie, 

nad ktorým som intenzívnejšie rozmýšľala už dlhšiu dobu pred tým.  

V tomto bode môjho života sa však všetko len začalo. Nedá sa povedať, 

že som sa navonok nejako rapídne zmenila, pretože som nikdy nebola 
nejaká extra rebelka a nevyvádzala som až tak blbosti ako niektorí iní 

ľudia v mojom veku. Čo sa však zmenilo bol spôsob, akým som 

vnútorne uvažovala a aj keď som naďalej musela so sebou bojovať 

v mnohých veciach, cítila som, že pri tom nie som sama. Veľmi 

prospešné boli pre mňa aj skupinky na doraste, kde som chodila 
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s kamarátkami a kde som sa postupne učila aj otvorenejšie hovoriť 

o svojom duchovnom živote. 

Som skôr introvertný typ človeka a preto pre mňa nikdy nebolo ľahké 

svoje osobné prežívanie rozoberať s inými ľuďmi. Tieto skupinky mi 
v tomto ohľade ale veľmi pomáhali. Nemôžem však povedať, že môj život 

bol odvety len vždy dobrý a vzorný. Mala som obdobia, keď som sa cítila 

k Bohu bližšie a mala som aj také, keď som sa od Neho vzďaľovala. Ale 

práve v takom období som pochopila, ako veľmi je dôležité mať priateľov 

a zázemie medzi kresťanmi a paradoxne mi to pomohlo k uvedomeniu, 
že svoj život by som bez Boha určite žiť nechcela. Myslím si, že aj zlé 

a bolestivé životné skúsenosti a tiež naše osobné chyby, či zlyhania si 

niekedy Pán Boh môže použiť na to, aby nás k sebe dostal ešte bližšie 

a upevnil náš vzťah k Nemu. Preto sa snažím všetky veci v mojom 

živote, vydarené alebo nevydarené vzťahy, priateľstvá, štúdium a iné, 

vnímať ako lekcie, ktoré mi Pán Boh do života dal, aby som sa cez ne 
niečo naučila. Už teraz sa teším na to, čo má pre mňa ďalej pripravené. 

Ingrid Márfödiová (1990) 

 

Mramorová tabuľa v starej nemocnici 
Veriacemu v Boha všetko napomáha k dobrému. Aj čas strávený na 

miestach, ktoré neradi navštevujeme, môžeme priniesť Božie 

požehnanie. Napríklad  chodenia po vyšetreniach, či nekonečne dlhý 

čas strávený pred ambulanciami lekárov. Keďže som onemocnel aj ja 
som viac navštevoval takéto zariadenia. V jeden deň mi udrela do očí 

mramorová tabuľa na chodbe starej nemocnice (modrá budova). Sú na 

nej mená jednotlivcov a rodín – starých Levičanov, ktorí prispeli svojimi 

darmi na vybudovanie levickej nemocnice a tým aj k záchrane zdravia 

a života mnohých ľudí, ba niekoľkých generácií. Vybudovali priestory 

pre lekárov, aby mohli liečiť chorých ľudí. Keď som sa zastavil pred 
tabuľou a čítal mená vyryté v mramore, Pán mi vložil do srdca otázku, 

aké mená by boli vyryté na tabuli nášho zboru. Mená tých, ktorí stavali 

budovu a obetovali čas, financie i svoje zdravie ešte poznáme. Vedeli by 

sme ich vypísať. Ale poznáme aj mená tých, ktorí stavali a stavajú 

duchovnú stavbu zboru, ktorí pripravujú duchovné priestory pre lekára 
lekárov Pána Ježiša, aby mohol liečiť a zachraňovať duchovne chorých? 

Bolo by tam aj moje meno? Brat sestra, bolo by tam aj tvoje meno? 

My takú tabuľu v zbore nemáme, ale náš Spasiteľ má takú „tabuľu“ – 

svoju dlaň, kde sú vyryté mená Božích detí. V tomto zozname nikto 

nebude chýbať, kto obetoval svoj čas, energiu, schopnosti a možno 

i financie. Je na našom rozhodnutí, či tam budeme alebo nie. 
Ján Bálint 
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Spomienky 
Narodila sa s mandolínou. Vyrastala vo viacčlennej chudobnej 
sedliackej rodine. Jej rodičia boli evanjelici, veľmi nábožní, najmä jej 

matka. Akonáhle deti začali rozprávať, už ich učila modliť sa, báť sa 

hrešiť, hovoriť vždy pravdu, nekradnúť, nehovoriť špatné slová a Božie 

meno nebrať nadarmo. V tom, čomu učila svoje deti, sama išla 

príkladom. Veľa spievala, ale najväčšie potešenie mala z Božieho Slova, 

z ktorého aj deťom čítavala.  

Narodila sa neďaleko Nyíregyházy - na sálaši „MANDA II“, 1. októbra 

1922, teda v týchto dňoch sa dožila vzácnych 90-tych narodenín. Žije v 

Mýtnych Ludanoch, kde jeseň svojho života dožíva v blízkosti svojej 

sestry Alžbety, ktorej pomáha pri opatere jej nevládneho manžela. 

Úvodom snáď len toľko - možno už tušíte, o koho sa jedná. Nie je ňou 
nikto iný ako  M á r i a   Š I M K O V Á  rod. Rauszová, vdova po 

zosnulom Michalovi Šimkovi, s ktorým prežila 38 krásnych rokov svojho 

života.  

Od malička milovala Pána Ježiša a čakala na Jeho druhý príchod na 

túto zem. Bála sa, že keď príde Pán Ježiš, nechá ju tu, a preto sa 

usilovala - po vzore svojej matky - robiť dobre a strániť sa všetkého 
zlého a hriešneho. Už ako 13-ročná učila v nedeľnej besiedke na sálaši 

menšie deti. Nemala však istotu spasenia - obava, že by ju Pán nevzal 

so sebou, stále pretrvávala. Dokonca sa potvrdila aj v jednom sne. 

Snívalo sa jej, že Pán Ježiš prišiel, ale ona nebola pripravená a On 

odišiel späť bez nej. To ju vyburcovalo k horlivejšiemu duchovnému 

životu.  

Obrátila sa ako 18-ročná pri jednej evanjelizácii spolu s ďalšími 

mládežníkmi a členmi spevokolu. Od svojej matky zdedila pekný hlas a 

lásku k spevu; spievala v spevokole. Začala aj hrať na mandolíne a 

neprestala ani dodnes. Hoci má už trochu zdeformované prsty a boľavé 

ruky, stále hrá, a to vo dne aj v noci, keď nevie spať. Mala úprimný 
vzťah aj k starým ľuďom. Ako 16-ročná opatrovala br. Ambrusza - 

invalida.  

Pokojné mladé roky jej narušilo presídlenie na Slovensko v r. 1947, kde 

sa vysťahovala celá rodina. Ani tu však nezaháľala. O rok neskôr v 

Mýtnych Ludanoch založila hudobnú skupinu, kde pokračovali v hre na 

mandolíne. Zo začiatku len tak podľa počutia, neskôr aj podľa nôt, čo 
ich naučil brat dirigent Jozef Pampúch. Láska k Pánovi Ježišovi ju drží 

až dodnes a stále má na zreteli jeho druhý príchod; pripravuje sa na 

„Ten deň“ a teší sa na stretnutie s Pánom a všetkými milými, ktorí ju už 

predišli. Číta si Božie Slovo, veľa sa modlí, spieva, hrá na mandolíne a 

pomáha mladšej sestre, ako len vládze. 

                                           Rozhovor viedol a zapísal Štefan Suchanský 
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SAME klub 
Vďačne sa môžeme ako celý tím pozerať späť na posledný Same-Klub. 
Prišlo 25 detí z rôznych miest v okolí, z rôznych denominácii a rôzneho 

veku. Aj napriek týmto rozdielom sme boli všetci rovnakí. Lebo pred 

naším Hospodinom sme všetci úplne rovní. 

Táto myšlienka stoji za názvom klubu „Same“. Všetci sme stratení, 

hriešni a odsúdení na večnosť. A tak isto každý z nás potrebuje 

odpustenie hriechov, prijať dar večného života a Božiu lásku v Kristovi, 
ktorá nás mení na Jeho obraz. 

Same-Klub má slúžiť na to, aby stratené deti boli nájdené Kristom, aby 

Ho mohli spoznávať ako osobného Spasiteľa a aby mohli byť viac a viac 

premieňané na Jeho obraz. Zároveň má Same-Klub pomáhať pri 

budovaní vzájomného spoločenstva u detí z nášho zboru.  

Stretávame sa raz do mesiaca – vždy druhú nedeľu v mesiaci o 15:00 h 

v Kontakte. Tento školský rok sa venujeme príbehu Daniela. Na 

poslednom Same-Klube sme hovorili o tom, prečo prišlo k tomu, že 

Izraelci sa stali zajatcami babylonskeho kráľa Nebukadnecara.  

Chceme Vás poprosiť o modlitby, aby Duch Svätý pôsobil mocne na 

týchto kluboch, aby naozaj boli detské srdcia premenené Jeho láskou. 
My ako tím môžeme svedčiť o Ňom, či už životom alebo slovom, ale len 

Duch Svätý ich môže presvedčiť, odhaliť im Božie tajomstvá a ukázať im 

pravdu. Už teraz sa vám chceme poďakovať, že sa modlíte za deti, ktoré 

nám boli zverené.  

Zároveň by ste nám mohli pomôcť tým, že pozvete deti z vášho okolia, 

deti vašich priateľov, aby prišli medzi nás. Nech spoločne môžeme 
budovať Jeho kráľovstvo. 

„A všetko to robím pre evanjelium, aby som mal na ňom podiel.“ 1K 9:23 

Za tím Same-Klub Christina Lehmann 

 

Modlitebné podujatie „Mladí za rodinu“  
V rámci spolupráce prostredníctvom Mládežníckej komisie Ekumenickej 
rady cirkví na Slovensku, Vás pozývame zapojiť sa do podujatia: „Mladí 
za rodinu“, ktorú organizujú univerzitné pastoračné centrá v spolupráci 

Mládežníckou komisiou ERC v SR. Kampaň začne na Deň študentstva 

17. novembra a potrvá do 30. decembra.  

Denne vo večerných hodinách sa ľubovoľnými modlitbami prepojíme a 
počas jednotlivých týždňov sa budeme spoločne modliť: 

17.11. - 25.11. za správny výber manželského partnera 

a predmanželskú čistotu, 
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26.11. - 2.12.  za zákony podporujúce mravné dobro mládeže a 

stabilitu rodiny, 

3.12. - 9.12.  za úctu k životu od počatia a ochotu prijať neočakávané 

dieťa, 

10.12. - 16.12. za rodiny v kríze a po rozvode a ich podporu od 

cirkevného spoločenstva, 

17.12. - 23.12. za starostlivosť o starých a chorých členov rodiny, 

24.12. - 30.12. za múdrosť pri výchove a svedectve viery v rodinách 

a za posvätenie rodín. 

 

Otče náš 
V minulých dňoch som navštívila svoju obvodnú lekárku. Zrak mi padol 

na hárok papiera pod sklom na stole. Lepšie som sa pozrela a začala 
čítať. Stálo tam toto: 

Nehovor Otče, keď sa nesprávaš ako dieťa, 

Nehovor náš, ak nie si so svojim blížnym spojený láskou, 

Nehovor, ktorý si na nebesiach, ak myslíš len na hmotné veci, 

Nehovor nech sa posvätí Tvoje meno, keď hľadáš slávu iba svojho 

mena, 
Nehovor buď vôľa Tvoja, pokiaľ nie si ochotný zachovávať desatoro, 

Nehovor chlieb náš každodenný daj nám dnes, ak sa nestaráš o biedu 

blížnych, 

Nehovor odpusť nám naše viny, ak niekoho nenávidíš, 

Nehovor neuveď nás do pokušenia, ak máš v úmysle hrešiť, 

Nehovor zbav nás zlého, ak proti  zlu nebojuješ, 
Nehovor amen, ak neberieš každé slovo modlitby Pánovej vážne. 

Mária Kohútová 

 

Na pravde záleží 
Pápež Benedikt XVI. vo svojej poslednej knihe o živote Ježiša spochybnil 

dátum narodenia Ježiša a iné vianočné mýty. Podľa neho sa mních 

Dionysius Exiguus, ktorý v šiestom storočí určil dátum Ježišovho 

narodenia, mohol zmýliť o niekoľko rokov. Pápež navyše dodáva, že 

skutočný dátum ani nikto nepozná a polnočná svätá omša počas 
vianočných sviatkov ako oslava narodenia dňa Krista je tiež len tradícia. 

No vzdať sa tejto tradície by bolo veľkým a kontroverzným 

ochudobnením. Podobne ako oberať ľudí o obraz dobytka 

v betlehemskej maštali. Podľa pápeža by sme na dobytok mali 

zabudnúť. Pápež pripúšťa, že evanjeliá nemajú priniesť vyčerpávajúce 

svedectvo svojej doby, skôr záznam toho, čo bolo podstatné pre rodiacu 
sa kresťanskú komunitu.               Š.E. 


