
 

 

 

 

Totalitná 
 moc robila všetko pre to, aby ľudia nemohli slobodne a najmä verejne 

vyjadrovať svoje názory. Obávala sa vplyvu, aký môže mať pravda - 

alebo hoci len konkurenčný názor. Dnes, kam sa pozrieme, vidíme 

aroganciu vlády, pohŕdanie spravodlivosťou, neplnenie základných 

funkcií. Deje sa to bez toho, aby nám niekto zakazoval hovoriť svoje 

názory, presviedčať o nich druhých a aj získavať pre svoje názory 

podporu. Aká veľká musí byť istota (alebo vzdialenosť od reality?) 

dnešných vládnucich skupín, keď to vyzerá tak, že už nemajú obavy 

z toho, čo si ľudia myslia, čo hovoria, čo píšu. Zdá sa, že moc 

pravdivého slova, či moc pravdy samotnej už neexistuje? Je to tak, že 

„hovorte si, čo chcete, život aj tak pôjde inak“? Alebo čo sa s našou 

spoločnosťou deje? Jednou príčinou je pohodlnosť v myslení. 

Prijateľnejšie sú konšpiračné teórie ako zložitá realita. Ďalšou je apatia 

a strata zmyslu pre svoju vlastnú zodpovednosť. K tomu sa pripája 

nároková kultúra. Všetko a všetci sú tu pre mňa. No asi najväčším 

nedostatkom je rezignácia na pravdu. Nebezpečná ilúzia, že všetky 

názory sú rovnako hodnotné, že každá cesta vedie k dobrému cieľu. 

Pravda nie je pocit, ale život v súlade s Bohom daným určením. 

Spoznávame ju pri nasledovaní Ježiša. Žijeme v nej, keď sme Jeho.  
Štefan Evin 

 

Bohoslužby 

1.1. 9:30  Novoročné modlitebné stretnutie * Štefan Evin 

6.1. 9:30  Ján Henžel   *   Marek 13 

13.1. 9:30  Štefan Evin          *   Biblický verš na rok 2013 

VEČERA PÁNOVA 

20.1. 9:30  Štefan Evin    * Marek 14:1-26 

27.1. 9:30  Jaroslav Tomašovský  
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Aliančný modlitebný týždeň 

 
Začiatok na všetkých miestach je o 18:00. Nový Tekov v modlitebni ECAV; 
Kalná nad Hronom v modlitebni ECAV; Horná Seč v kultúrnom dome; Dolná 
Seč v modlitebni ECAV; Jur nad Hronom na fare ECAV; M.Ludany u Potockých. 
Zbierku na potreby Evanjelickej aliancie je vhodné urobiť na každom mieste po 
každom stretnutí. 

Porada staršovstva 
  15.1. utorok 

Zborová škola pre každého 
Téma: Princípy misie    

  25.1.-26.1. piatok-sobota 

MaMi klub 

     23.1. streda 9:30 
 16.1. streda 9:30  30.1. streda 9:30 

Hostitelia 
1.1. Gulásová Mária 

Guťanová Alena  

20.1. Kováčová Júlia 

Bálintová Mária 

6.1. Zomborská Milena 

Tomašovská Marta (HS) 

27.1. Sirotňáková Erika 

Tomašovská Judita (HS) 

13.1. Mandúchová Janka 

Suchánska Emília 
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Blahoželáme k narodeninám 
Luptáková Vlasta, Banská Bystrica, (81) 1.1. 

Machajdík Miroslav, Levice, (61) 1.1. 

Černíková Irena, Nový Tekov, (73) 3.1.  

Brtka Štefan, Žemliare, (79) 4.1.  

Šimko Ján, Želiezovce, (70) 6.1.  

Bálint Ján, Levice, (76) 7.1.  

Henželová Helena, Dolná Seč, (79) 8.1.  

Greksa Ondrej, Horná Seč, (79) 10.1.  

Magyarová Juliana, Levice, (72) 20.1.  

Nolč Marcel, Levice, (65) 20.1. 

Moravský Ondrej, Levice, (63) 20.1. 

Tomašovský Ján, Levice, (71) 23.1.  

Cseh Pavel, Levice, (80) 24.1. 

Marföldi Štefan, Levice, (61) 24.1. 

Kováčová Helena, Levice, (68) 29.1. 

Kajanová Anna, Levice, (61) 30.1.  

Kušnierik Jozef, Levice, (69) 31.1.   

 

Rozlúčili sme sa 
s Ondrejom Paliczom vo veku 92 rokov (13.12.) 

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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Spomienky                                  Pripravila vnučka Natália Tomašovská 

Neobyčajný príbeh jedného človeka 

Moje meno je Michal Tomašovský. Narodil som sa 2. októbra 1921 

v Maďarsku v malej dedinke Tamásbokor 15 kilometrov od Nyíregyházi. 
Moji rodičia sa volali Michal a Helena (rod. Maďarová) Tomašovskí. Mal 

som tri sestry, z ktorých jedna ostala v Maďarsku a dve prežili svoj život 

tu na Slovensku.  

Môj život v Tamásbokre – vtedy bežné detstvo 

Vyrastal som pri rodičoch, ale vo svojich 15 rokoch som začal pracovať 

u inej rodiny - u samostatných poľnohospodárov - gazdov. Staral som 
sa o dobytok, spával som v maštaliach na slame spolu s koňmi, kravami 

a inými domácimi zvieratami. Ako vankúš mi slúžilo vrece naplnené 

slamou a prikrýval som sa dekou. Umývali sme sa studenou vodou vo 

válove. V tej dobe u nás elektrina ešte vôbec nebola. Museli sme vstávať 

veľmi skoro, aby sme stihli všetko, čo bolo treba. Heslo našich gazdov 
bolo: „Pozde líhať, zavčas vstávať - tak sa budeš dobre mávať“. Naša 

prvá ranná starosť bola umyť a vyčesať kone. Neskôr som pracoval na 

poliach, kde sme obrábali pôdu, orali, siali... Pamätám si, že keď som 

takto robieval na poliach, spoločnosť mi robil škovránok, s ktorým sme 

si spievali.  

Stretávali sme sa aj s dievčatami. Oni po večeroch párali perie, vyšívali 
a my sme pri nich stvárali huncúctva. Celé leto sme chodili boso. Každú 

stredu a piatok sme mávali bohoslužby a akokoľvek ťažkú prácu sme 

robili, nikdy sme tieto stretnutia nepremeškali. Slováci v tejto oblasti 

boli veľmi nábožný národ. Domov som chodieval až v sobotu večer a 

v nedeľu sme občas chodili do evanjelického kostola v Nyíregyházi. 
Tento kostol bol od nás vzdialený 15 kilometrov a my sme tam chodili 

pešo. Ale práve túto cestu sme mali veľmi radi, bol to čas veselého 

spevu a rozhovorov. Neskôr sa od tohto evanjelického zboru oddelilo 

hnutie metodistov. Bolo to pokojné obdobie, žili sme si jeden vedľa 

druhého a často sme sa stretávali. Takto to išlo asi 5-6 rokov. 

A prichádza ťažšie obdobie... 

Písal sa rok 1941, keď som nastúpil na vojenčinu - základnú vojenskú 

službu. Pridelili ma k horskému delostrelectvu a zadelili ma ako radistu 

– rádiomechanika. Dva roky “pred“ vojnou som slúžil ako kasárenský 

vojak - pre nás sa 2. svetová vojna začala až v roku 1944. Keď sa začalo 

skutočné vojnové obdobie na našom území, maďarská armáda bola 
spojená s nemeckou a spoločne sme bojovali proti Rusom. Ja som mal 

šťastie, že som bol radista, čiže ma nepostavili do prvej línie, kde išlo 

vlastne o ostrý boj muža proti mužovi - jeden proti druhému. Bol som 

v zadnejších líniách, kde život nebol až v takom ohrození. Plánom bolo 

ísť cez Ukrajinu do Ruska, ale ďaleko sme nezašli. Vlastne sme 
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ustupovali a ako nás Rusi tlačili dozadu, dostali sme sa aj na 

Slovensko. To sa už začal rok 1945. Na Slovensku som s ďalšími tromi 

spolubojovníkmi padol do zajatia v dedinke pri Trenčíne. Telefónny 

kábel, ktorý bol natiahnutý, sme my mali pozbierať. Maďari už 
ustupovali a my štyria sme ostali v poslednej línii. Nevideli sme žiaden 

význam v unikaní, preto sme sa rozhodli, že sa vzdáme. Ako sa Rumuni 

a Rusi približovali, vyšli sme pred nich s rukami nad hlavou a nechali 

sa zajať. Zajali nás Rumuni a keďže oni nás nemohli držať, odovzdali 

nás Rusom ako vojnových zajatcov. 

Keď nás Rusi zobrali, dali nás do vagónov a odviezli do Rumunska. Tam 

sústredili zajatcov v prístavnom meste Konstancia. Bolo tam veľmi veľa 

ľudí. Asi 3000 ľudí vrátane mňa nalodili na loď na Čiernom mori. Išli 

sme 3 dni a 3 noci až do Poti v Turecku. Tam nás prerozdelili a odviezli 

do jednotlivých táborov. Vo vagónoch sme boli telo na telo, keď sme sa 

chceli otočiť museli sme sa všetci otáčať naraz. Vzali ma do zajateckého 
tábora na Kaukaze v Azerbajdžane v Baku, kde bolo asi 3000 ľudí. 

Tábor bol oplotený trojradovým ostnatým drôtom nabitým elektrinou 

a bol strážený strážnikmi so psami. Bol to pracovný tábor. Museli sme 

ťažko pracovať celé dni, budovali sme cesty, železnice i továrne. Každé 

ráno nás počítali, keď sme sa vrátili z prác, spočítavali nás znovu. 
Pôvodne tá oblasť bola iba pustatinou a my sme vybudovali veľké 

továrne, cesty i železnice. 

Keď sme tam boli už nejaký čas, pri vhodnej príležitosti sme sa spýtali 

jedného Rusa, kedy pôjdeme domov a on odpovedal: „Neveľa porobíš 

a pôjdeš k mamke domov.“ Koľko je neveľa, to sme ani netušili - on 

povedal, že 3 roky. Stravu nám zabezpečovala partia ľudí, ktorá chodila 
chytať korytnačky a morské slimáky. To bola naša strava – korytnačia 

polievka a slimáky. Triedili nás podľa čísiel. 1 a 2 boli tí, čo vládali 

pracovať a chodili pracovať von z tábora a 3 boli nevládni. Za tieto roky 

chvála Bohu nebol ani jeden deň, čo by som nemohol pracovať. Ak sme 

si odrobili čo sme mali, zaobchádzali s nami dobre. Nemalo zmysel 
z tábora utekať, aj tak by sme nemali kam utiecť, keďže Maďarsko bolo 

veľmi ďaleko. Ja som od malička bol podriadený a poslúchal som, takže 

som toto zajatie vnímal tak, ako prišlo a nerobil som z toho veľkú vedu. 

Povedal som si, že vydržím tak dlho, ako bude treba a pôjdem domov. 

Strávil som tam tri roky. 

V zajatí som mal veľmi dobrého kamaráta, s ktorým sme si potajomky 
čítavali Bibliu. Dala mi ju moja mamka, keď som odchádzal na 

vojenčinu. Bol zázrak, že so mnou prežila celých 6 rokov. Keď nás 

prepúšťali, prehľadávali nás a v mojej blúze našli Bibliu – vlastne Nový 

zákon a Žalmy. Vojak ju vybral, začal listovať a povedal, že to pozná. Bál 

som sa, že mi ju vezme, ale potešilo ma, že mi ju bez problémov vrátil. 
Takže som ju ešte po 6 rokoch priniesol domov. 
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A idem domov 

Medzi Maďarmi a Rusmi bola dohoda, do kedy môžu zajatcov 

zadržiavať. Rusi povedali, že koľko sme počas vojny zbúrali, toľko 

musíme aj postaviť. V roku 1948 nás začali prepúšťať. Znovu nás 
naložili do vagónov a konečne sme išli domov. Už sme v nich neboli takí 

natlačení. Kým sme sa dostali naspäť do Maďarska do Debrecínu, 

ubehlo 7 dní. Tam nás znovu všetkých sústredili, každého skontrolovali, 

dostali sme potvrdenie aj nejaké peniaze. Vlakom som prišiel do 

Nyíregyházi, odtiaľ som mal ešte prejsť pešo do Tamásbokru 15 
kilometrov. Ešte aj tu ma postretlo „šťastie“. Stretol som voz s koňmi, 

ktorý ma vzal väčší kus cesty, takže z tých 15 kilometrov, ktoré som mal 

prejsť pešo, som musel prejsť iba 2. Aj v tomto som videl obrovskú 

Božiu milosť. Moje kroky viedli rovno do domu, kde som sa narodil. 

Mamka aj otecko boli veľmi prekvapení, keď ma zbadali. Vošiel som do 

pitvora, sadol si na stoličku a moja mamka si ku mne kľakla a modlila 
sa – ďakovala, že som sa vrátil živý a zdravý a že som to všetko veľmi 

dobre zvládol. Bol to úžasný pocit. 

Moja Zuzička 

Ešte predtým ako som odchádzal, sme si s mojou teraz už manželkou 

dali sľub, že ma bude čakať, že sa nebude chcieť vydať za nikoho iného 
a vydržala ma takto čakať 6 rokov.  

Medzitým však bolo presídlenie, pričom väčšina tirpákov (trpiteľov) už 

bola presťahovaná na Slovensko. Volali ich tak, pretože si museli veľmi 

veľa vytrpieť. Oni založili Nyíregyházu, postavili krásny veľký evanjelický 

kostol pre 3000 ľudí, do ktorého na kravičkách nosili kamene a iný 

materiál. Bol som veľmi rád, že moji rodičia boli ešte doma, keď som sa 
vrátil. Ale moja Zuzička bola už na Slovensku. Rozmýšľal som, čo robiť 

a tak som sa rozhodol, že to risknem. Išiel som na čierno na návštevu 

cez hranice. Neviem, čo ma ťahalo – asi láska. Pobudol som tam nejaký 

čas a známi mi hovorili, že bude ešte jeden transport a aby sme sa aj 

my presídlili. Tak aj bolo. Vrátil som sa späť do Nyíregyházi a dohodli 
sme sa aj s rodičmi, že prídeme posledným transportom. 

Šťastný koniec 

V októbri roku 1949 sme už mali svadbu a dnes sme spolu 63 rokov. 

Mali sme 4 deti, dve dievčatá nám však umreli – predišli nás do 

nebeského kráľovstva. Zuzka mala 4 roky a Helenka 22. Avšak máme 

dvoch synov – Miška a Ondreja, 5 vnúčat a 6 pravnúčat. Moja manželka 
má teraz 92 rokov a ja 91.  

Neostáva nič iné, len ďakovať Bohu a našej rodine, že si môžeme takto 

spoločne nažívať, navzájom sa milovať a za všetko - Otče náš dobrý - 

Tebe ďakovať. Amen!  
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Miesto pre Božiu reklamu                           Štefan Potocký najml. 

Pochádzam z kresťanskej rodiny, kde nás od malička rodičia viedli 
k Pánu Bohu. Už ako malý som chodil do besiedky, kde nám vštepovali, 

že Pán Ježiš je láska, aké zázračné veci konal, a že ho máme poslúchať. 

Neskôr som začal chodiť aj na Mladší dorastenecký klub a ako poslušný 

chlapec som začal chodiť aj dorast a momentálne som na mládeži. 

Podobne od detstva sme spolu s rodičmi čítali Bibliu, spolu sa aj 

modlili. Pre mňa ako malému dieťaťu kresťanstvo veľa nehovorilo. Bola 

to povinnosť v nedeľu chodiť do kostola počúvať tam príbehy z Biblie 

stále dookola a doma to znamenalo večerné čítanie a modlenie sa spolu. 
Nemôžem povedať, že som rád chodieval do kostola a to preto, lebo 

všetky rozprávky išli v televízii v nedeľu a ja som vtedy musel sedieť 

v besiedke. Nepatril som k poslušným besiedkárom a veľa času som 

strávil za dverami za vyrušovanie. To isté bolo aj na začiatku MDK. 

Rovnaké príbehy, len inak povedané, stále dookola sa modliť a ešte 
k tomu sa aj učiť veršíky naspamäť. Už v tomto čase sa stávalo pre mňa 

kresťanstvo rutinou a z môjho pohľadu ma veľmi obmedzovalo. 

V tom čase sme šli na výlet na Repište. Bol som asi ôsmak, a tam som 

jeden večer odovzdal po výzve život Pánu Bohu. Aspoň som si to myslel. 

Bolo to plné modlitieb a prosenia o odpustenie za hriechy. Po výlete sme 

tí, ktorí sme sa tam obrátili, založili skupinku, na ktorej sme sa 

stretávali a preberali témy. Bol to požehnaný čas, kým skupinka 

fungovala. Potom ako stredoškolák som prešiel do dorastu, kde som 
nikoho staršieho nepoznal. Necítil som sa tam ani dobre a asi po pol 

roku som dorast aj prestal navštevovať. Môj duchovný život začal byť 

kolísavý. Božie slovo mi prestalo dávať zmysel a napĺňať ma. Prestal 

som duchovne rásť a nevedel som sa začleniť medzi kamarátov 

z kostola. Mal som pocit, že mi aj tak nikto z nich nerozumie a že ani 

nebudem taký ako oni. 

Keď som bol asi tretiak na strednej, začali sme chodiť s niektorými 
chalanmi zo zhromaždenia von a zabávať sa. Začali sme popíjať 

a vystrájať, zopár diskoték. Malo to taký následok, že som začal chodiť 

viac von aj so spolužiakmi a popri pití som začal aj postupne skúšať aj 

ľahšie drogy. Bola to pre mňa zábava a bol som rád, že mám super 

partiu ľudí pri sebe. Okrem toho, že ľudia z kostola ukazovali, aký som 

v ich očiach zlý, ma nič netrápilo a žil som si to, čo som chcel ja. Nadišli 
maturity, po ktorých som chcel ísť ďalej na vysokú školu. Ale popri tom 

všetkom som začal zanedbávať prípravu na prijímačky a žiaľ, bol som 

prijatý iba na diaľkové štúdium, ktoré sa pre mňa rýchlo aj skončilo. 

Chvíľu som pracoval a rozhodol sa znovu skúsiť ísť na vysokú školu, čo 

sa mi aj podarilo. Tam som ostal na internáte, kde som trávil väčšinu 
času. Tam som si mohol žiť svoj život bez toho, aby na mňa ukazoval 
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niekto prstom. Mal som okolo seba skvelý kolektív ľudí, s ktorými som 

pokračoval v užívaní života, zábavy, skúšaní nových vecí. Páčil sa mi ten 

život. Samá party, super partia a bol som naplnený. Postupom času 

som začal viac strácať kontakt s kostolom aj napriek tomu, že som ho 
navštevoval skoro každú nedeľu, ale to len pre dobrý pocit rodičov a aby 

som videl niektorých mojich kamarátov. Postupne som sa prestal 

stretávať s ľuďmi z kostola, nejavil som záujem o nich a taktiež nebol 

záujem z ich strany o mňa. Tak som sa utiahol na internát a s ľuďmi, 

ktorí mi dali to, čo ľudia z kostola nie. Prijali ma medzi seba a fakt mi 
bolo dobre. Skvele sme kecali a zabávali sa každý deň. Domov som sa 

chodil iba vyspať a nabrať novú energiu na budúci týždeň. Môj záujem 

o školu začal byť čoraz menší a viac som uprednostňoval zábavu pred 

povinnosťami. Všetko bolo super, kým som to nezačal príliš preháňať 

s nezdravým životom. Bol som zaslepený tým všetkým, čo ma napĺňalo 

a nevidel som, že svoje povinnosti začínam priveľmi odsúvať nabok. 

Na konci prvého ročníka, práve v lete počas skúškového obdobia, som 

zrazu vážne ochorel a musel som ísť na dlhší čas do nemocnice. Tu sa 
začali postupne rúcať moje sny bezproblémového života a môjho štúdia. 

Keďže som strávil v nemocnici dlhší čas, začalo mi byť jasné, že skoro 

všetky skúšky si budem musieť presunúť do ďalšieho ročníka, kde sa to 

začne nabaľovať a čo nebude v mojich silách zvládnuť. A to sa stalo aj 

realitou. Naviac stretol som sa aj s veľkou neochotou profesorov, ktorí 
mi začali k tomu hádzať polená pod nohy. Počas môjho pobytu 

v nemocnici som si začal uvedomovať aj veľkú samotu v mojom živote 

a začal som sa pýtať Boha, prečo práve na mňa dopustil takéto 

trápenie. Bolesť, ktorú som cítil, ma viedla, aby som stále viac hľadal 

odpovede na moje otázky. Tu v mojom duchovnom živote nastával veľký 

zvrat. Viac som začal hľadať Pána Ježiša. Postupne som sa vrátil do 
školy, kde nebolo tak jednoduché skoncovať so starým životom. Viac 

som si uvedomoval, že môj život je hriešny. Bol to ťažký boj, aby som 

prestal so všetkým týmto, čo vyžadovalo veľa modlenia. Postupne som 

sa toho všetkého vzdal. 

Neviem povedať kedy ani prečo, ale viac som si začal uvedomovať Božiu 

prítomnosť a viac som sa začal cez moje trápenia modliť. Keďže som mal 

dosť prerušené kontakty s ľuďmi z kostola, návrat bol ťažký. Som Pánu 
Bohu vďačný, že ostalo zopár kamarátov, ktorí so mnou preskákali veľa 

vecí a aj vytrpeli a aj napriek tomu sa neprestali za mňa modliť. Prestal 

som si poškodzovať telo fajčením a pitím, pretože som to vnímal ako 

hriech a viem, že som pohoršoval aj iných. Začal som si uvedomovať, že 

to ako som žil doposiaľ, bolo veľmi hriešne a zarmucoval som tým Boha. 

Chvíľu na to mi Pán Boh dal do života dar v podobe priateľky. Bola to 
pre mňa obrovská podpora v duchovnom, ale aj v každodennom živote. 

Cez ňu mi Pán Ježiš ukazoval ako je môj život závislý na jeho láske. 

Toto všetko viedlo k tomu, že som sa rozhodol vstúpiť do nášho zboru, 
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aby som Mu mohol slúžiť. Taktiež počas katechumenátnej prípravy 

s Csabim som mohol duchovne rásť. 

Navzdory všetkým trápeniam, sklamaniam a skúškam počas môjho 

doterajšieho života som vďačný Pánu Bohu, že napriek všetkému čo 

som si musel preskákať, som si mohol uvedomiť, ako veľmi je v mojom 

živote dôležitý a že len vďaka Nemu mám odpustené moje hriechy.  

 

Bilancia                                                                    Za Infolist M.Kohútová 

Pomaly sa končí aj tento rok. Na záver roka zvykli ľudia hodnotiť ako ho 

prežili, čo v ňom získali a čo stratili, čo bolo pekné a čo zase smutné. 
Spýtala som sa niekoľkých mladých ľudí, ktorí v tomto roku prežili 

určité zmeny, ako hodnotia uplynulé obdobie svojho života. Sú to Tomáš 

Prištiak, ktorý strávil v lete niekoľko týždňov v Ghane, Zuzka Potocká 

a Evka Kohútová, ktoré sa vrátili po dlhšom čase zo Žiliny. 

Ako dlho ste boli v Žiline? 

Zuzka: 12 mesiacov. Predtým som bola 4 mesiace v Prešove. 

Evka: Bola som tam takmer 2 roky. V januári 2013 by boli 2 roky. 

Čo ste tam robili? 

Zuzka: Pracovala som pre Tréningové centrum Kompas. Je to 

kresťanská organizácia, ktorá sa venuje práci s mládežou na Slovensku. 

Organizujeme školenia a konferencie pre pracovníkov s mládežou, a tak 
sa im snažíme pomáhať a poskytovať im rôzne zdroje a inšpirácie. 

Takisto máme niekoľko projektov, ktoré si zbory môžu prisvojiť a keď 

tak urobia, pomáhame im zabehnúť sa v tom. Jedným z takých 

projektov sú napríklad Kecy, organizované aj v Leviciach. 

Evka: Pracovala som pre Tréningové centrum Kompas, podobne ako 

Zuzka. Ja osobne som bola najmä asistentkou v kancelárii, a potom 
som sa podieľala väčšou mierou na Konferencii pre pracovníkov 

v mládežou (KPM), na Škole pracovníkov s mládežou (ŠPM). V ostatných 

projektoch som pomáhala s čím bolo treba. 

Ako vás tam prijali? 

Zuzka: Na prvej porade v práci som dokonca dostala aj čokoládu 
a všetci sa usmievali. Takže asi dobre.  

Evka: V práci sme mali výborný kolektív. Svojich kolegov som poznala 

už pred nástupom, takže som vedela do čoho asi idem. Prijali ma 

s láskou a otvorenou náručou.  

Čo sa týka zboru, musím povedať, že môj prvý dojem zo zboru bol nad 

očakávania. Zbor v Žiline je veľmi priateľský a otvorený voči 
návštevníkom. 

Čo bolo ťažké po príchode na nové miesto? 
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Zuzka: Ako pri každom sťahovaní, všetko bolo nové. Práca, bývanie, 

zbor. Bolo ťažké uvedomiť si, že nemôžem mať predpoklady 

a očakávania, že veci budú také, na aké som zvyknutá v Leviciach. Bola 

to veľmi užitočná lekcia flexibility, ktorú som až tak dobre nezvládla. 

Evka: Hneď prvý polrok bol náročný, pretože som popri práci končila 

vysokú školu. Študovala som, písala diplomovku, „štátnicovala“ 

a pritom bolo všetko nové – mesto, zbor, práca, bývanie. Keď sa všetky 

tieto okolnosti spojili, bolo to ťažké zvládnuť. 

Čo vás naopak milo prekvapilo? 
Zuzka: Viacero vecí. Jednou z nich bola naša kancelária. Veľmi dobre 

sa tam pracovalo a ťažko sa mi z roboty odchádzalo. Cítila som sa tam 

takmer ako doma. (Poznámka: Naše kancelárie v Žiline boli kedysi 

podkrovným bytom, a preto majú stále domácku atmosféru.) A vzťahy 

s kolegami boli a sú výborné. Veľa som sa od nich naučila.  

Evka: Ako som spomínala vyššie, zbor ma privítal veľmi milo 
a priateľsky. To ma prekvapilo. A potom som bola milo prekvapená aj 

rodinnými vzťahmi v práci. Pracovalo sa mi naozaj výborne. Celé 

pracovné prostredie bolo príjemné, človek pracoval s radosťou. 

V čom vás obohatil čas strávený v tomto meste? 

Zuzka: Mala som veľa času na štúdium Biblie. Spoznala som nových 
ľudí. Veľa som sa naučila o Bohu a o sebe. A Žilina je krásne mesto – 

teraz mi chýba výhľad na hory, ktorý som si vychutnávala každý deň. 

Evka: Prišla som obohatená novými skúsenosťami. Skúsenosťami zo 

zboru – mohla som pozorovať, ako robia niektoré veci inak a prečo. 

Skúsenosťami v práci – toto bola moja prvá normálna práca, a tak som 

sa učila veľa o pracovných návykoch, fungovaní v tíme kolegov atď. 
Naučila som sa pár užitočných vecí z fungovania organizácie ako takej. 

Obohatená sa vraciam aj v oblasti poznania Boha a mňa samej. Keď je 

človek takto niekde sám, priľne k Bohu viac. No pritom spozná aj sám 

seba viac, svoje slabé aj svoje silné stránky.  

Je niečo, čo vám chýbalo? 
Zuzka: Chýbal mi domov, ktorý sa scvrkol na pojem „izba, v ktorej 

bývam.“ Bola to výborná pripomienka toho, že náš domov v skutočnosti 

nie je na tejto zemi, ale v nebesiach. Veľmi mi chýbali Levice – 

zbor, služba a Kecy. Hlavne ľudia, ktorí sú s tým všetkým spojení. 

A tak, keď Pán Boh zavolal späť, poslúchla som. 

Evka: Chýbal mi priestor, ktorý by som už poznala, poznala ľudí, 
prostredie... jednoducho mi chýbal domov. Chýbala mi moja rodina, ale 

aj zbor. Chýbali mi priatelia, dorast, mládež, spevokol... celý levický 

svet. A chýbalo mi teplo  V Žiline je zima, podľa mňa veľmi zima. 

Ako bude vaša práca ďalej vyzerať? Čo budete v Leviciach robiť?  
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Zuzka: Stále na 30% pracujem pre TC Kompas, ibaže v Leviciach. Do 

Žiliny chodievam približne raz za mesiac na spoločné porady a keď 

organizujeme nejaké školenie, či konferenciu. V Leviciach som súčasťou 

tímu dorastu a Kecy tímu. Pondelky budem tráviť v podkroví Kontaktu. 
Za všetkými týmto činnosťami vidím predovšetkým ľudí, ktorým chcem 

pomáhať v tom, aby spoznali Krista a nasledovali Ho. Veľa času trávim 

s dievčatami. A pomáham, s čím je treba. Momentálne pracujem na 

preklade výborného materiálu, ktorý sa neskôr bude používať na 

vyučovanie pracovníkov a dobrovoľníkov v cirkvi.  

Evka: Zostala som pracovať pre TCKompas. 40% náplne mojej práce je 

pre nich. Vďaka Bohu, vyšlo to tak, že som mohla zostať v organizácii 

a pracovať z Levíc. Budem chodiť na porady raz do mesiaca, 

a zúčastním sa niekoľkých projektov (KPM, ŠPM, Kecy...)  

Ostatných 60% práce mám vyhradených pre Levice. Prijali ma opäť do 

dorasteneckého tímu. Od januára by som mala vystriedať Fazekašovcov 
vo vedení tímu (pričom Fazekašovci naďalej zostávajú v tíme). Okrem 

toho pomáham v Kontakte (zaúčam sa v kaviarni a vediem hodiny 

klavíra). S radosťou som sa zapojila späť do Gospelového spevokolu. 

A z času na čas zaskočím aj v kapele nedeľných chvál. Prišla som s 

postojom, že v dnešnej dobe „slúžiť na plný úväzok“ je milosť. Chcem 
slúžiť Kristovi a vám. Prišla som pomáhať, kde bude treba. 

* 

Tomáš, ako si sa dostal do Ghany, na akú dobu a čo si tam robil? 

V auguste a septembri 2012 som strávil skoro 2 mesiace v Ghane, kde 

som natáčal film o prekladateľoch Biblie a dokumentoval gramotnosť a 

lingvistický výskum jednej africkej kresťanskej organizácie GILLBT. Od 
prvej chvíle som cítil, že by to mohlo byť niečo pre mňa, pretože 

študujem filmovú dokumentárnu tvorbu a toto je prvý krát príležitosť 

spojiť moje vlastné štúdium so službou Bohu a ľuďom. Myslím, že celý 

proces, aj samotný takmer dvojmesačný pobyt a práca v Ghane, boli 

skvelou školou a osobnou skúškou pre mňa. Skúsil som si, aké sú moje 
hranice, či sa dokážem v úplne cudzom prostredí (a cudzím myslím 

úplne cudzie, kde je doslova všetko iné ako to, čo poznáte) spoľahnúť na 

Boha, s kamerou a malým množstvom techniky precestovať obrovskú 

africkú krajinu. Často som si počas tých zvláštnych horúcich dní, keď 

sme veľa cestovali hore dolu a trávili čas so zaujímavými, priateľskými a 

nezvyčajne húževnatými ľuďmi kládol otázku, čo tam vlastne robím? 
Ako som sa ja, Tomáš, niekde z Levíc dostal do týchto končín? Zdá sa, 

že Boh má často s nami plány, o ktorých ani nesnívame. Zvláštne cesty, 

ktoré môžeme skúsiť len, ak sa mu dáme k dispozícii. Asi by som nemal 

toľko odvahy sám sa niekam len tak vybrať a robiť namáhavú prácu 

niekde po afrických lesoch a buši, keby som nemal toľko ľudí, ktorí ma 
v tom podporili a pomáhali mi, ktorých nebolo nakoniec málo, od mojej 
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rodiny, cez Tomašovských až po rôznych ľudí a rodiny, ktoré aj nemálo 

finančne prispeli, aby mohol celý projekt fungovať. Za každú podporu 

som veľmi vďačný. Veľakrát sa človek stretne s problémami, ktoré musí 

riešiť, aj ako misionár, pracujúci v cudzej krajine, ale vďaka tomu že 
som vedel že sú tu stále ľudia, s ktorými sa môžem o mnohých veciach 

poradiť a ktorí stoja za mnou, to bolo omnoho jednoduchšie.  

Mal si nejaké stále miesto ako domov?  

Mohol som navštíviť veľa miest, ktoré sa vždy na chvíľu stali pre mňa 

domovom. Najviac času, väčšinou cez víkendy, som strávil vo veľmi 

pohostinnej a ochotnej americkej rodine Lauberovcov. Boli pre mňa 

akousi základňou, z ktorej som sa každý týždeň vydával na cesty. Ed a 

Dayle je starší pár misionárov žijúcich v Afrike už vyše 30 rokov. 

Čo ti dal pobyt v Ghane, čím ťa obohatil? 
Misijný pobyt v Ghane, mi okrem nového pohľadu na kresťanstvo a 

misiu v Afrike, mnohých skúseností a krokov viery dal aj veľa podnetov 

a nových pohľadov, čo všetko môžem ešte v budúcnosti urobiť a ako 

pracovať na tom najdôležitejšom, čo je na tejto zemi našou úlohou: 

hľadať a objavovať pre druhých ľudí večnú pravdu a ukazovať na to, čo 
je dôležité tými najrozličnejšími spôsobmi, každý tak, ako nás Boh 

stvoril a s darmi, ktoré nám dal. 

Viac o tomto projekte na www.ghanadocu.tumblr.com  

Ďakujem za odpovede a prajem, aby Pán Boh vás použil podľa svojej vôle 
a požehnal váš život aj v prichádzajúcom období. 

 

Skúška z dospelosti slovenských katolíkov                        

Miroslav Kocúr 

Či už vedome, alebo nevedome, Bezák prestal pôsobiť ako budovateľ 

potemkinovskej slovenskej katolíckej dediny. To, že mnohí aktívni 
občania sú aj členmi kresťanských cirkví, spôsobuje, že nároky, ktoré 

majú na fungovanie spoločenských inštitúcií, premietajú vo forme 

očakávaní aj na fungovanie cirkevných inštitúcií. 

V tejto situácii si hovorca Konferencie biskupov Slovenska bez taktu a 

vkusu šliape po jazyku. Od prirovnaní Františka Mikloška k Danovi 
Brownovi a krkolomných vysvetlení, že veriaci nemajú právo poznať 

dôvody odvolania, sa posunul ďalej. Najnovšie označuje v „katolíckom 

médiu“ za zodpovedných za celú „kauzu Bezák“ zlé médiá a ich „guru“. 

Príznačné. 

Demokracia alebo monarchia 

Teoretici štátnych a politických foriem, ale aj bežní maturanti vedia, že 
rímskokatolícka cirkev nie je demokraciou, ale monarchiou. Neexistuje 

v nej delenie výkonnej, zákonodarnej a súdnej moci. Rituál menovania 

http://www.ghanadocu.tumblr.com/
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biskupa je síce spojený s metaforickými vyjadreniami náboženského 

charakteru, v zásade však ide o inštitucionálne rozhodnutie. Biskupi sú 

menovaní a odvolávaní. 

Pomyselné odvolávanie sa na pôsobenie Ducha svätého je pôsobivým 
„vatikánspíkom“. Hlas ľudu označovaný ako „vox populi, vox Dei“ je v 

tomto systéme starostlivo „filtrovaný“. Do rozhodnutí cirkevného 

vatikánskeho ústredia sa však dostávajú zadnými dverami hlasy 

niektorých vplyvných ľudí. Aj najdobromyseľnejší slovenskí katolíci nie 

neodôvodnene usúdili, že skúšobné otázky, ktoré dostal pred odvolaním 
arcibiskup Bezák, nevymysleli vo Vatikáne, ale zadnými dvierkami ich 

tam niekto priniesol zo Slovenska. 

Inkvizícia síce už nikoho fyzicky nelikviduje, ale kongregácia pre náuku 

viery starostlivo bdie nad výrokmi vplyvných teológov či biskupov. A tak 

sa nekonformnému biskupovi môžu stať osudnými aj rifle alebo 

návšteva posilňovne v športovom úbore. 

Čo je hodné odvolania 

Pred pár rokmi pápež Benedikt XVI. veľmi zdržanlivo reagoval na 

odhalenia prestížneho bostonského denníka Boston Globe. Na základe 

osobných svedectiev bostonských katolíkov investigatívci z Boston 

Globe dokázali, že bostonský kardinál Law tajil kriminálne konanie 
niektorých kňazov svojej diecézy. 

Do poslednej chvíle však bránil „dobré“ meno inštitúcie a preto si 

vyslúžil zlatý padák v podobe doživotného popíjania rímskeho kapučína 

a konzumácie iných stredomorských benefitov. Následné príbehy z 

Írska, Nemecka či Poľska a Talianska sú známe. Všetci sú radi, že sa 

začalo po pedofilných škandáloch v súvislosti s Vatikánom hovoriť „len“ 
o praní špinavých peňazí vo vatikánskej banke či o zradnom pápežskom 

komorníkovi. 

Arcibiskup Bezák si dovolil nahlas uvažovať, hovoriť a konať inak ako 

jeho predchodca. O slovenskom štáte, o hospodárení cirkvi, o 

spravovaní cirkevného majetku. Do sŕdc kritickejších katolíkov na 
Slovensku zasial semienko nádeje. Či už vedome, alebo nevedome 

prestal pôsobiť ako budovateľ potemkinovskej slovenskej katolíckej 

dediny. Takéto vybočenie ohrozuje však disciplínu jednoliateho zboru 

slovenských vazalov rímskeho monarchu. Bezákovo umlčanie padne 

vhod aj nejednému z nich. Pravda nie vždy oslobodzuje. 

Ako to bolo kedysi 
Vieme, že Ježiš Nazaretský sa prechádzal po súdobej Palestíne ako tesár 

a nie ako rituálny pracovník. Nebol ani teologicky vzdelaným 

zákonníkom či veľkňazom. Problémy s ním mali práve príslušníci 

početnej skupiny farizejov, ktorí kládli dôraz na formálne prejavy svojej 

náboženskej viery. Ich povrchnosť tesár z Nazaretu vytrvalo pranieroval. 
Hlavne oni boli v dave, ktorý kričal, aby ho Pilát nechal ukrižovať. 
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Ak niekto tvrdí, že rímskokatolícka cirkev nie je demokracia, má 

pravdu. Treba však povedať, že cirkev nebola pôvodne ani monarchiou. 

Len v istom štádiu historického vývoja prijala monarchistickú štátnu 

formu. Prevzala ju práve zo sekulárneho prostredia. 

Rímska ríša a jej cisár jej bol dobrou inšpiráciou. Ak niektoré cirkevné 

komunity, ktoré sa v dejinách sformovali a prijali do svojho 

inštitucionálneho fungovania aj mechanizmy, ktoré rímske ústredie 

vytrvalo odmietalo, tak len sledovali tento model. V čase sa všetko vyvíja 

a mení. Aj viera v Boha a formy organizácie veriacich. 

Ak rímskokatolícka cirkev poctivo trvá na tom, že nie je demokraciou, 

mala by zrejme poctivo opustiť aj monarchistický inštitucionálny model. 

Jej pastieri by sa máli vrátiť na breh Galilejského jazera a mali by sa 

začať živiť rybárskym remeslom. Tam totiž toto ich tradicionalistické 

uvažovanie vedie. To však nikto rozumne uvažujúci zrejme nechce. 

Už nemôže umlčať 
Ide tu totiž o niečo iné. Ak sa zo strany niektorých veriacich ozýva 

volanie po transparentnosti v spravovaní cirkevných záležitostí, je to len 

logický znak ich dospievania. Ich otázky môžu ostať nezodpovedané, ich 

hlas nevypočutý, bilbordy neprečítané. KBS môže písať dokument o 

poučení z tohto krízového vývoja. Nemôže však už umlčať hlasy tých 
ľudí, ktorí vyrástli v spoločnosti, ktorá kladie na jej správcov oprávnené 

nároky morálnej integrity a aplikujú ich aj na cirkevných lídrov. 

Aj cirkevné zákony sú totiž len ľudským dielom. Kódex kanonického 

práva nespadol z neba, ale bol posledne v roku 1983 promulgovaný 

pápežom. Možno je čas zvážiť, ako by mala cirkevná legislatíva prestať 

ignorovať hlas ľudu a pružnejšie sa zaoberať výzvami doby a ako by 
mohla brať do úvahy to, čo dynamický vývoj spoločnosti v ére 

globalizácie prináša. 

To, že na niektoré situácie v spravovaní cirkvi kladú veriaci podobné 

nároky ako pri spravovaní spoločnosti, je len logické. Viac participácie 

veriacich na spravovaní cirkevného diania ešte nemusí vyústiť do 
demokratického usporiadania rímskokatolíckej cirkvi. Je tu možnosť 

prežívať svoju vieru aj iným spôsobom v komunite, ktorá vysoké nároky, 

ktoré kladie na svojich členov, bude uplatňovať aj na jej správcov. Aj 

keď to nie je práve jednoduché. 

Dospelí alebo nedospelí? 

Kritický občan, ktorý je zároveň aj kresťanom a katolíkom, môže byť 
rovnako náročný aj na fungovanie inštitúcie, ktorá ašpiruje na titul 

morálnej autority. 

Ak na tieto ideály ľudia, ktorí sa v prípade odvolania arcibiskupa 

Bezáka domáhajú odpovedí, rezignujú, tak skúšku z dospelosti svojej 

viery asi nezvládnu. A pri fotografii Róberta Bezáka bude nateraz horieť 
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na trnavskom námestí len sviečka. Zmieriť sa v tejto chvíli s 

rozhodnutím vatikánskeho monarchu o odvolaní trnavského 

arcibiskupa na základe nesprávnych „odpovedí“ na jedenásť 

infantilných otázok bude len návratom do detských čias, keď darčeky 
nosil Ježiško. 

Uverejnené na kocur.blog.sme.sk 17.8 2012; prevzaté so súhlasom autora 

 

 

 

Kto bude pokračovať                                                  Štefan Evin 
v príprave novoročných biblických záložiek, populárne nazývaných 

„heslá“ alebo „veršíky“? Výsledok vyzerá na konci každého roku 

pomerne jednoducho a možno aj samozrejme: K dispozícii je niekoľko 
stoviek (aktuálne 700) veršov vytlačených a nastrihaných v originálnej 

grafickej a farebnej úprave. Navyše slúžime aj iným zborom, ktorým 

posielame dovedna 1400 vytlačených záložiek. 

Doteraz som ich 15 rokov pripravoval ja - prevzal som to po Táni 

Máhrikovej. Máme k dispozícii celé know how (tlačové šablóny, výber 

jednej tisícky biblických veršov v najnovšom preklade a katalóg záložiek 
od roku 1994). Potrebujeme už len niekoho, kto by si to zobral na 

starosť pre ďalšie roky. Domnievam sa, že už dozrel čas, aby túto 

službu robil niekto iný, nie priamo kazateľ. V tomto je kazateľa možné 

ľahko zastúpiť a ja by som chcel venovať čas službe, v ktorej sa oveľa 

ťažšie hľadá náhrada. 

Takže je to otvorená ponuka pre ochotného človeka. Dúfam, že to 

niekoho zaujme. Ak nie, nič sa nestane, len na Silvestra 2013 asi 

nebudú novoročné biblické záložky. 
Na tomto mieste chceme občas uverejniť zaujímavé kritické 

pohľady odborníkov, ktorí sledujú vývoj súčasnej kultúry 

a znepokojene bijú na poplach. Výchova detí, vzťahy a celý 

Oblečení vo viere                                                        nová kniha 

Štyri pohľady na osobnú vieru v Boha a Spasiteľa. Štyria autori 

z rôznych cirkví hovoria o svojom chápaní kresťanskej viery a o 

svojom živote viery. Je to aktuálne a osobné vyjadrenie túžby po 

spoznávaní „tých druhých“ a po praktickej jednote Božích detí. 

Tomáš Pružinec (1972), Katolícka cirkev, univerzita v Nitre 

Branislav Škripek (1970), Katolícka cirkev, evanjelista, poslanec NR  

Tibor Máhrik (1961), Cirkev bratská, kazateľ v Žiline 

Jaroslav Bača (1980), Apoštolská cirkev, pastor v Senici. 

Cena: 3,20 €  
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takzvaný sociálny kapitál spoločnosti je ohrozený. Deje sa tak v ére 

blahobytu, mieru a nevídaných možností. Falošní bohovia nielen 

zlyhávajú, ale zotročujú a ničia. Niektoré názory sú nepríjemné vo 

svojej prenikavej analýze. No prinesieme aj ponuku východiska. 
Stojí to nielen za zamyslenie, ale aj za rozhodnutie konať správne. 

Nikdy nie je neskoro na zmenu. 

Som strašne, strašne sklamaný                             Nick Crews 

Tento text bol pôvodne e-mail, ktorý dôstojník britského námorníctva 
napísal svojim deťom. Dostal sa na verejnosť a uverejnil ho denník Daily 

Telegraph. Odvtedy sa ku „Crewsovej šupe“ vyjadrujú rodičia, starí 

rodičia aj deti od Británie po Ameriku. 

Moji milí traja! 

Po tom, čo včera večer zase dorazila ďalšia nádielka vášho šomrania, 

sťažností a zlých správ, ktorými zasypávate svoju matku, 

pravdepodobne v presvedčení, že jej trpezlivosť je bezodná, 

začínam mať pocit, že nastal čas, aby som sa konečne rázne prejavil. 

Je úplne očividné, že ani jeden z vás nemá najmenšej potuchy o 

trpkom sklamaní, ktoré nám každý jeden svojím vlastným spôsobom 

pripravil. Sme svedkami zúfalých predsmrtných kŕčov už štvrtého z 

vašich manželstiev, a to v období, keď očakávame vznik piateho. 

Priatelia a príbuzní nás neprestajne častujú príbehmi o úspešných a 

šťastných životoch svojich rodín, a neprestajne sa nás pýtajú, ako sa 

majú naše deti a vnúčatá. Veru neviem, či si dokážete predstaviť, 

aké máme v takých chvíľach pocity – nemôžeme im totiž povedať 

vôbec nič, čo by na vás alebo na nás vrhlo lepšie svetlo. Neprosíme 

vás o súcit či porozumenie – vaša mama a ja sme si dávno zvykli, že 

musíme nepriazeň osudu brať so vztýčenou hlavou a snažiť sa 

vyšliapať si svoju cestičku životom bez toho, aby sme pre druhých 

predstavovali bremeno. Vynasnažili sme sa – a zrejme sme práve pri 

tom pochybili – poskytnúť našim deťom všetko, čo potrebovali. Za to 

sme, prirodzene, dúfali, že raz vezmú svoj život do rúk a vytvoria 

svojim vlastným potomkom šťastný a stabilný domov. 

K tomu by vám bolo určite pomohlo, keby ste si boli vybudovali 

uspokojivú kariéru, k akej vám dáva predpoklady vaše dobré vzdelanie 
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– lenže zatiaľ sa ani jeden z vás neukázal ako človek, ktorého by som 

bez rozpakov označil za samostatného. Ktorý z vás, či už žije sám, 

alebo s partnerom, dokáže uživiť svoju rodinu, financovať svoj dom a 

zabezpečiť si dôchodok na staré kolená? Každý z vás je pritom úplne 

schopný zarobiť si na slušné živobytie a poskytnúť toto živobytie aj 

svojim deťom, a predsa ste sa všetci traja zatiaľ až pozoruhodne 

vyhýbali akýmkoľvek pracovným úspechom. Vaše deti sa nemôžu 

spoliehať na to, že ich zabezpečíte! Ba nielen to! Je pre ne ťažkou 

skúškou, že do života musia vstupovať ako potomkovia takých 

rodičov. 

A tak sme svedkami toho, ako do života vstupuje šesť krásnych detí 

– onedlho ich bude sedem – a ani jeden z ich rodičov stále nedosiahol 

zrelosť a zdravý úsudok, aby sa rozumne pokúsil aspoň o základné 

životné rozhodnutia, aké sa očakávajú od dospelých. A ak sa 

rozhodujete, ani sa len nepokúsite požiadať nás o radu. 

V každom jednom prípade od nás očakávate, že prižmúrime oči a 

prikývneme zväčša  na unáhlené a vždy bezvýhradne zle premyslené 

rozhodnutia. Nik z vás nebol natoľko slušný k sebe a k nám, aby sa 

nás opýtal, čo si o vašom konaní myslíme, kým bol ešte čas všetko si 

premyslieť. A výsledkom, aký sa dal očakávať, bolo desaťročie 

hlbokej nespokojnosti a žiaľu, ktorý v nás vzbudzuje osud našich 

vnúčat. Áno, nebyť vnúčat, tak by sme sa s vašou mamou natoľko 

netrápili, keď každý jeden z vás troch vedome a bez jediného 

zaváhania uháňa v živote od jedného kreténstva k druhému. Sme v 

šoku, lebo veľa z týchto hlúpostí vo vašom živote vychádza len z toho, 

že nie ste schopní zapojiť pri rozhodovaní aj iné ako pohlavné orgány. 

A sme bezmocní, keď vidíme, že vaším nerozumom trpia vaše úžasné 

deti, ktoré ste vy, ich rodičia, tak žalostne sklamali. 

Za seba vám môžem povedať, a vaša mama je rovnakého názoru, že 

máme toho dosť. Už nezvládneme ďalšie roky, keď budeme stále 

konfrontovaní s vašimi domácimi problémami a najmä s vašou 

neschopnosťou. Už nechcem nič počuť o žiadnom z vašich problémov, 

až kým sa nepreukážete úspechom, niečím skutočným, čo ste 
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dosiahli, alebo REALISTICKÝM plánom, ako zabezpečiť vašim deťom 

živobytie a šťastie. Ak mi ho, pravdaže, vôbec ráčite oznámiť. 

Nechcem vidieť, ako na svoju matku nakladáte svoje starosti – aj tak 

ste žiadnu z rád, ktoré vám kedy poskytla, ani len slušne nevypočuli, 

nie že by ste ju ešte poslúchli. Preto vás žiadam, aby ste ju ušetrili 

ďalšieho žiaľu. Ak si myslíte, že som nespravodlivý, prosím, nech sa 

páči! S radosťou sa dám presvedčiť, že nemám pravdu. No 

nepresvedčíte ma, ak budete len fňukať a vykrikovať, že so mnou 

nesúhlasíte. Budete musieť prísť s nepriestrelnými argumentmi, ak 

chcete moje tvrdenia vyvrátiť, a budete sa musieť poriadne 

obracať, aby ste sa predo mnou obhájili. Ak to nie je možné, alebo ak 

vám je to celé úplne jedno, prípad považujem za uzavretý. 

Som strašne, strašne sklamaný. 

Váš otec. 
Uverejnené v časopise .týždeň .číslo 50/2012; prevzaté so súhlasom redakcie 

 

O čom rokovalo staršovstvo v decembri 
Informácie sú dostupné v tlačenom vydaní Infolistu.  
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Prehľad roka 2012                                            A.Markušová, Š.Evin 

 Január 
 Heslo pre zbor na rok 2012: Jedzme a radujme sa, lebo tento 

môj syn bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. Lk 15:24 

 Kazateľ Evin dokončil výklad knihy Ezdráš. 

 Prevalila sa aféra Gorila. 

 Staršovstvo píše Rade CB list, aby Csaba Tolnai ostal v Leviciach 
do konca vikariátu. 

 Máme AMOT - hosťom u nás v zbore bol aj diakon Dezider Szabó 

z RKC a malý detský spevokol so svojou učiteľkou.  

 Zomrela Juliana Kuruczová z M.Ludán a Juliana Pokoraczká 

z Nového Tekova. 
 Požehnávanie Viliama Bálinta. 

 Do Levíc prišiel Kenneth MacLeod z Glasgowa. 

 Narodil sa syn Jaroslav, Jaroslavovi a Zuzane Cirjákovcom. 

 Príprava volieb nového staršovstva. 

 Rada CB rozhodla o ďalšom pôsobení vikára Csabu Tolania 

v Nitre vzhľadom na chýbajúceho pracovníka v misijnom zbore. 
 Pri talianskych brehoch sa potopila luxusná loď Costa 

Concordia - chrám zábavy a odpočinku pre bohatých. 

 Zomrel legendárny čs. skokan na lyžiach Jiří Raška (1941).  

 Únia prijala ropné embargo voči Iránu. 

 Začína sa séria výkladov z listu Kolosanom. 
 Staršovstvo pokračuje v diskusii o živote zboru. Výzvou sa 

stávajú nové sobáše rozvedených. 

 Február 
 Podpisová iniciatíva na nedeľnom zhromaždení za zotrvanie 

Csabu Tolnaia v Leviciach bez vedomia a súhlasu staršovstva. 
 Vzhľadom na napätú situáciu, staršovstvo rozhodlo, že vo 

februári nebude Večera Pánova.  

 V Hornej Seči prebehla kolaudácia stavby Senior Garden.  

 Stretnutie staršovstva s mládežou. 

 Staršovstvo zverejnilo stanovisko k situácii ohľadne Cs. Tolnaia 
a pripravilo otvorené zborové diskusné fórum s Radou CB. 

 Mimoriadne veľa sneží. 

 Zverejnená je kandidátka pre voľby staršovstva.  

 60. výročie sobáša: Jozef a Helena Gulyásovci z Dolnej Seči. 

 Marec 
 Stretnutie zástupcov staršovstva s celým tímom MDK ohľadne 

nového vedúceho. 

 Kazateľ Evin zverejnil Pastiersky list zboru. 
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 Predčasné voľby do Národnej rady SR. Víťazom sa stáva strana 

SMER (44,41%). Budeme mať prvýkrát jednofarebnú vládu. 

 Sobáš Petra Víťazku a Moniky Kasalovej v Trnave. 

 Káže Juraj Kohút.  
 Pokrstený a prijatý za člena zboru je Matej Evin, za členku zboru 

je prijatá Zuzana Tordová. 

 Pokračuje slávenie Večere Pánovej. 

 Členské zhromaždenie, na ktorom je zvolené staršovstvo: Hasič 

Štefan, Kováč Jozef, Machajdík Miroslav, Moravský Andrej, 
Prišťák Ján, Sirotňák Gabriel a Števko Rastislav. 

 Konferencia Máme čo zvestovať s Edwardom Lobbom o kázaní 

evanjelia z evanjelií v Liptovskom Mikuláši.  

 Káže Štefan Markuš, je hosťom aj na stretnutí seniorov. 

 Začína zborová biblická škola - prehľad Biblie. 

 50. výročie sobáša: Jozef a Helena Guťanovci z Levíc.  
 60. výročie sobáša: Ján a Helena Henželovci z Dolnej Seči.  

 Apríl 
 Najstaršia členka zboru, Helena Školníková z Dolnej Seči, sa 

dožila 99 rokov. 
 Káže Chris Menzfeld. 

 100 rokov od potopenia Titanicu (14.4.1912). 

 Ordinácia Jara Tomašovského za diakona - misionára. 

 Príprava návratu misionárky Christiny Lehmann do Levíc. 

 10. Konferencia pracovníkov s deťmi v našom zbore. 

 Konferencia CB v Prešove. Konferencia nezvolila predsedu a tým 
bola neúspešná voľba celej Rady CB. Konferencia rozhodla 

o predĺžení funkčného obdobia Rady o tri roky. 

 Požehnávanie Jarka Czirjáka. 

 Mamičky sa opäť začali stretávať na MaMi kluboch.  

 

 Máj 
 Starostka obce Horná Seč zvolala mimoriadnu poradu zástupcov 

obce a zboru ku kritickej situácii v SG: malý počet klientov (3) 

nestačí generovať prostriedky na prevádzku. 
 Narodili sa: dcéra Barbora, Roderikovi a Ivete Baltazárovcom 

a Veronika, Branislavovi a Milene Zomborským.  

 Sobáš Ján Bachorík a Daniela Kohútová. 

 Káže Tomáš Kohút. 

 60. výročie sobáša: Štefan a Alžbeta Potockí z Mýtnych Ludán. 

 Tomáš Prištiak sa pripravuje na cestu do Ghany. 
 Končí sa séria výkladov z listu Kolosanom. 

 Staršovstvo poveruje správnu radu MC Kontakt, aby v prípade 

hľadania nového riaditeľa urobila otvorené výberové konanie.  
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 Zhromaždenie na sviatok Nanebovstúpenia Pána so svedectvami 

nových kresťanov. 

 Návšteva sláčikového orchestra a spevokolu z Horní Suché. 

 Slovenskí hokejisti sa na MS vo Švédsku - Fínsku dostali až do 
finále a tam po prehre s Ruskom prekvapujúco získali 2. miesto. 

 Sobáš Vlastimila Gazdíka a Gabriely Kertészovej. 

 Zborová škola - prehľad Starej zmluvy. 

 Káže David Hughes. 

 V SES Tlmače majú prepustiť 300 zamestnancov. 

 Jún 
 Evanjelizácia s Franklinom Grahamom v Budapešti. 

 Začína sa nová sériu kázní z evanjelia podľa Marka. 

 Požehnávanie Maximiliána Machajdíka. 

 Náš spriatelený zbor v Glasgowe sa rozhodol oddeliť od Škótskej 
cirkvi, kvôli jej dlhodobému liberálnemu smerovaniu. 

 Návšteva školy z B.Bystrice s anglickým muzikálom ROBOTS. 

 Zomrela Zuzka Debrovská z Levíc. 

 V H. Seči začínajú zhromaždenia v Senior Garden s klientmi. 

 Uskutočnilo sa výberové konanie na pozíciu riaditeľa Kontakt. 
 Vedúci dorastu prosia staršovstvo o nových vedúcich pre dorast. 

 Evka Kohútová a Zuzka Potocká uvažujú o návrate do Levíc. 

 Sobáš Jakuba Fazekaša a Andrei Šajbenovej. 

 Deň rodiny v Hornej Seči. O tradične vynikajúce jedlo sa už 

tradične postarala partia kuchárov okolo Štefana Pokoraczkého. 

 Narodila sa dcéra Lenka, Jozefovi a Tamare Kováčovcom. 
 Porada so zvukármi - potrebujeme rekonštruovať ozvučenie 

v malej sále a vo vestibule. 

 František Mikloško v rozhovore pre časopis .týždeň povedal, že 

sa chystá odvolanie arcibiskupa Bezáka. 

 Júl 
 Za členov zboru sú prijaté Silvia Suchanská, Zuzka Márföldiová 

a Slávka Hasičová. 

 Arcibiskup Bezák je odvolaný; vyvoláva to veľké rozpaky. 

 Narodila sa dcéra Dorotka, Danielovi a Mirke Guťanovcom. 
 Veľké záplavy na juhu Ruska - okolo 200 mŕtvych. 

 Začala sa olympiáda v Londýne. 

 Celoslovenský pobyt seniorov na Remate. 

 Dorast na Dieli, Kecy v Kokave nad Rimavicou a mládež vo 

Vyhniach. 
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 August 
 Celoslovenský tábor MDK v Bystričke na Orave. 

 Christina poslala SMS zo slovenského MDK tábora, že im chatár 
odpojil elektrinu a chce ich z chaty vyhodiť. 

 Problém na MDK tábore sa vyriešil. 

 Výborný zborový výlet Letokruhy. 

 Zomrel Neil Armstrong (1930), prvý muž na mesiaci (20.7.1969). 

 Vymenovanie Csabu Tolnaia za riaditeľa MC od 1.septembra. 

 September 
 Sobáš Igora Kušnierika a Janky Potockej. 

 V Bardejove majú sobáš Martin Benč a Martina Havírová. 

 V Čechách prepukla strašná otrava metylalkoholom, ktorým 
niekto riedil klasický alkohol. Zatiaľ vyše 20 mŕtvych.  

 Zomrela Helena Gulyásová z Dolnej Seči.  

 Konferencia mládeže v Spišskej Novej Vsi. 

 Členom zboru sa stal Štefan Marföldi. 

 Michal Guťan z Kalnej nad Hronom sa dožil 90 rokov. 

 Staršovstvo po diskusiách s vedúcimi tímov určuje zadelenie 
vedúcich do zborových zložiek. 

 Zákaz dovozu alkoholu z ČR na Slovensko. 

 Pokračuje zborová škola - Prehľad Novej zmluvy. 

 Návšteva spevokolu Effatha. Spojený koncert s Eben Ezer. 

 Káže Jan Aszonyi. 
 Požehnávanie Barbory Baltazárovej a Veroniky Zomborskej. 

 Narodil sa syn Štefan, Štefanovi a Márii Zomborským. 

 Christina Lehmann sa vrátila do Levíc. 

 Október 
 Narodila sa dcéra Hanka, Milanovi a Eve Kováčovcom. 
 Pokračovanie rozhovoru staršovstva o živote zboru. 

 Koncert Johna Schlitta v Levickej športovej hale. 

 Káže John Schlitt - osobné svedectvo o záchrane; prítomný je aj 

primátor. V modlitebni sú voľné miesta. 

 Sobáš Juraj Klementoviča a Petry Vlasákovej v Bratislave. 
 Slávnosť vďaky. Káže Petr Kučera. 

 90 rokov sa dožili: Mária Šimková z Mýtnych Ludán a Mária 

Henželová z Levíc. 

 Staršovstvo diskutuje, čo so Silvestrovským zhromaždením. 

 Zborová biblická škola - Kniha Genezis. 

 Káže John Birnie.  
 Stretnutie zástupcov zborov západného seniorátu a Rady CB 

v Leviciach. Diskutuje sa o príprave na voľby novej Rady a 

o novej forme finančného prispievania do ústredia cirkvi. 

 Biblické štúdium staršovstva o manželstve a rozvodoch. 
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 November 
 V niektorých manželstvách je otvorená kríza.  

 Barack Obama vyhral po druhý krát prezidentské voľby v USA. 
 Staršovstvo hľadá spôsoby ako pomôcť rozpadajúcim sa 

manželstvám. 

 Káže Tomáš Kohút, je hosťom aj na stretnutí seniorov. 

 Do Levíc sa vrátila Zuzka Potocká a Evka Kohútová. Zapojili sa 

do služby v zbore na čiastočný úväzok. 
 55. výročie sobáša: Pavel a Juliana Csehovci z Levíc, Štefan 

a Mária Greksovci z Hornej Seči, Ondrej a Alžbeta Greksovci 

z Hornej Seči. 

 December 
 Staršovstvo pokračuje v biblickom štúdiu o manželstve. 

 55. výročie sobáša: Pavol a Zuzana Hurajovci z Hornej Seči. 

 Zomrel Ondrej Palicz zo Šamorína. 

 Káže Todd Patterson. 

 Glasgowský zbor St Georges Tron sa pod vplyvom súdneho 

opatrenia sťahuje do náhradných priestorov. Zanecháva kostol 
s investíciami vyše 3 milióny euro. 

 Dvadsaťročný mladík zastrelil v škole v meste Newtown 20 detí 

vo veku 6-7 rokov, 6 učiteľov a svoju matku. Nakoniec aj seba.  

 Bývalý trnavský arcibiskup Róbert Bezák prerušil mlčanie po 

svojom odvolaní a poskytol obsiahle rozhovory médiám. 
 Google sprístupnil knižnicu zvitkov od Mŕtveho mora. Jedná sa 

o približne 5000 položiek. 

 V Čechách objavili nelegálny sklad s 1 200 000 litrami alkoholu. 

Počet obetí otravy metanolom sa priblížil k 40. 

 Vianočný koncert ZUŠ. 

 Za členov zboru sú prijatí Štefan Potocký, Ján Bencs a Ingrida 
Márfoldiová. 

 Miroslav Machajdík oznámil zboru svoje odstúpenie z funkcie 

člena staršovstva. 

 Vianočné bohoslužby a vianočný muzikál – Neobyčajná noc. 

 Silvestrovské stretnutie – „Žalm 2012“. 
 

 
 
 

Biblický verš pre zbor na rok 2013 
Ale Pán mi povedal: Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale 

prejavuje v slabosti. Preto sa budem najradšej chváliť svojimi 

slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. 

2.Korintským 12:9   



  

  24 

Modlitebné hodiny na staniciach január – jún 2013 

Dátum Levice Horná Seč Dolná Seč M.Ludany N.Tekov 

6.-12.1. ALIANČNÝ MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ 

16.1. Š.Suchánsky M.Haszics  Š.Hasič  

23.1. J.Prištiak Senior Garden D.Peter  V.Suchanský 

30.1. J.Verčimák Š.Evin  J.Kováč  

6.2. B.Zomborský Senior Garden O.Kerekréty  R.Števko 

13.2. J.Tomašovský M.Tomašovský  M.Prišťák  

20.2. Ch.Lehmann Senior Garden Š.Evin  J.Henžel 

27.2. Š.Evin M.Haszics  J.Prišťák  

6.3. Ľ.Fazekaš Senior Garden J.Prišťák  Š.Hasič 

13.3. R.Mészároš Cs.Tolnai  J.Verčimák  

20.3. J.Kováč Senior Garden M.Haszics  Š.Evin 

3.4. J.Bálint V.Suchanský  Š.Suchánsky  

10.4. J.Henžel Senior Garden D.Fazekaš  A.Moravský 

17.4. Z.Potocká M.Haszics  Š.Evin  

24.4. J.Prišťák Senior Garden R.Mészároš  V.Suchanský 

1.5. G.Sirotňák Š.Evin  O.Kerekréty  

8.5.  Senior Garden    

9.5.št Spoločné bohoslužby – NANEBOVSTÚPENIE – J.Tomašovský 

15.5. R.Števko B.Zomborský J.Verčimák  Š.Evin 

20.5.po Spoločné bohoslužby – SVÄTODUŠNÝ PONDELOK – Š.Evin 

22.5.  Senior Garden    

29.5. Cs.Tolnai M.Haszics  Š.Evin  

5.6. E.Kohútová Senior Garden Š.Evin  O.Kerekréty 

12.6. J.Kováč Š.Suchánsky  G.Sirotňák  

19.6. A.Moravský Senior Garden M.Tomašovský  J.Verčimák 

26.6. Š.Hasič R.Števko  Š.Evin  

 


