
 

 

 

 

Upozornili 
 ste ma nedávno na článok, ktorý o našom zbore vyšiel v jednom 

časopise. Vydáva ho farnosť z levického okresu. Pred pár dňami som si 

ho prečítal. Autora článku sa mi nepodarilo identifikovať, hoci časopis 

je farebný a na kvalitnom papieri. To, čo som sa dočítal o vašej 

minulosti, o vašich predkoch, o duchovnom prebudení, o minulých 

kazateľoch a aj o našej prítomnosti - to je smutná zmes nepresností, 

neprávd, osočovania, výsmechu, závisti a zrejme aj strachu. Autor 

počul o nás veľa, ale podľa toho, čo smelo a nekompromisne tvrdí, 

osobne nezakúsil s nami asi skoro nič. Zato však pasujeme do jeho 

zjednodušeného čierno-bieleho sveta. Tragikomickým a pritom asi 

najjemnejším príkladom „znalostí vecí a prostredia“ je premenovanie 

prekladateľa biblie profesora Roháčka na Horáček...  

Politici, či hocijaký dotknutý papaláš v našej krajine, by sa za podobné 

tvrdenia už súdil o astronomické milióny. A my? Je treba rozvážne 

mávnuť rukou a nechať ten nevraživý oheň vyhasnúť. Ale predsa...  
pokračovanie na poslednej strane 

 

Bohoslužby 

3.2. 9:30  Ján Verčimák    *   Marek 14:27-72 

10.2. 9:30  Jaroslav Tomašovský        

VEČERA PÁNOVA 

17.2. 9:30  Kris Lundgaard    

24.2. 9:30  Štefan Evin     *   Marek 15:1-32 
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Modlitebné stretnutia v stredu   

 

 

Levice 

(18:00) 

Horná Seč 

(19:00) 

Dolná Seč 

(18:00) 

M.Ludany 

(18:00) 

N. Tekov 

(18:00) 

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

13.2. J.Tomašovský M.Tomašovský  M.Prišťák  

20.2. J.Verčimák Senior Garden Š.Evin  J.Henžel 

27.2. Š.Evin M.Haszics  J.Prišťák  

Porada staršovstva 
  12.2. utorok 18:00 

Zborové diskusné fórum 
Témy: zborové projekty • pracovníci • semináre • otázky účastníkov 

  10.2. nedeľa 17:00 

Seminár o krste 
  17.2. nedeľa 17:00 Kris Lundgaard: Krst nemluvniat a detí 
  24.2. nedeľa 17:00 Štefan Evin: Krst pri osobnom vyznaní viery 

 

MaMi klub 

 13.2. streda 9:30  27.2. streda 9:30 

 20.2. streda 9:30     

Hostitelia 
3.2. 

  

Lüleiová Júlia 

Guťanová Miriam (HS)  

17.2. Kušnieriková Alžbeta 

Lányiová Alžbeta 

10.2. Moravská Oľga 

Prišťáková Lýdia 

24.2. Tomasoszká Elena 
Márföldiová Jana 
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Blahoželáme k narodeninám 
Magyarová Magdaléna, Levice, (63) 5.2. 

Marföldi Zoltán, Levice, (76) 7.2.  

Moravská Mária, Levice, (75) 8.2.  

Helena Tomasoszká, Levice, (61) 14.2. 

Czirjaková Zuzana, Jur nad Hronom, (75) 15.2.  

Paliczová Zuzana, Levice, (75) 15.2.  

Kelemenová Juliana, Levice, (73) 16.2.  

Greksa Michal, Horná Seč, (74) 19.2.  

Zomborská Anna, Dolná Seč, (60) 22.2. 

Fazekaš Ľudovít, Levice, (84) 24.2.  

Bellušová Zlatica, Nový Tekov, (69) 25.2.  

Potoczki Pavol, Nový Tekov, (73) 26.2.  

Horáni Pavel, Levice, (65) 27.2.  

Kerekrétyová Helena, Levice, (68) 28.2. 

O čom rokovalo staršovstvo v januári 
Informácie sú dostupné v tlačenom vydaní Infolistu.  
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Miesto pre Božiu reklamu                                     Ján Bencs ml. 

Tento môj príbeh - príbeh Kristovej cesty ku mne a mojej cesty k Nemu, 
je možno v niečom podobný príbehom mnohých ľudí. Iste je v niečom aj 

odlišný, ale je to predovšetkým príbeh o veľkej Božej láske, milosti 

a navyše aj nesmiernej trpezlivosti so mnou. 

Narodil som sa, vyrastal som aj som dospel v rodine rodičov - kresťanov. 

Doma nám, hlavne mamina, často čítala o mnohých veľkých mužoch 

z Biblie. Aj na besiedke som od učiteliek počúval množstvo biblických 
príbehov. Príbehy som počúval veľmi rad, v niečom prebúdzali moju 

detskú fantáziu, ale ich skutočný význam som celkom nechápal. 

Vlastne nad mnohými z nich som ani hlbšie nerozmýšľal, skôr som ich 

prijímal len ako nádherné a staré príbehy. Ale Pán Boh postupne 

pripravoval mňa a moje srdce, aby som počul a pochopil to 
najdôležitejšie o skutočnom živom Bohu a o tom, čo pre nás urobil. 

A práve toto zmenilo aj môj život. 

Ako 13-ročný dorastenec som postupne všetko začal vnímať akosi inak. 

Moje detské predstavy o Bohu ma už neuspokojovali a ja som pomaly 

začal spoznávať skutočne živého Boha. A že to nie sú len slová - to som 

mohol cítiť v záujme a v láske, s ktorou sa nám naši vedúci venovali.  
Vo vzťahoch aké na doraste vládli... 

Asi po roku chodenia na dorast som sa mohol zúčastniť výletu na Dieli. 

Na ranných stíšeniach sme preberali Abrahámov príbeh. Božiu výzvu, 

ktorú počul a poslúchol, jeho vieru, pokušenia a ťažkosti, ktorým musel 

čeliť. Ale aj naplnenia zasľúbení v jeho živote... Neobišli sme ani 

postavu jeho synovca Lota. Myslím si, že tento príbeh sa v tom čase 
dotkol viacerých dorastencov. 

Jeden večer medzi nás prišiel aj ujo Ľudo. Nadviazal na Abrahámov 

príbeh, ale vravel nám aj o Pánu Ježišovi. A na záver nás vyzýval, tých, 

ktorí to skutočne cítia, aby sme otvorili svoje srdcia a ústa pred Pánom 

Ježišom. Ujo Ľudo nám vtedy povedal, že kto chce veriť a prijať Pána, 
musí to urobiť celým svojim srdcom, nie polovične ako to mnohokrát 

robil Lot či jeho manželka. 

Aj ja som túžil zmeniť svoj život. Aj napriek rozpakom, aké som vtedy 

mal aj v takejto menšej skupinke ľudí, chcel som verejne otvoriť svoje 

srdce a ústa pred Pánom Ježišom. Vyznať Mu svoje hriechy, ďakovať 

Mu za všetko čo aj pre mňa osobne vykonal. Za Jeho obeť. A prijať Ho 
ako Pána - pre celý svoj život. A tak som to vtedy urobil. Viem, že práve 

toto bol ten deň, keď som sa aj ja smel odovzdať Pánovi a dodnes to 

neľutujem. Na spiatočnej ceste domov z Dielu, to Pán Boh tak užasne 

zariadil, že som sa o tom všetkom mohol ešte rozprávať s Peťom 

Prištiakom. Veru, bolo to skvelé. Aj napriek tomu, že som z Dielu musel 
odísť o nejaký deň či dva skôr, Pán Boh mi to práve tou spoločnou 
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cestou určite vynahradil. A kto už niekedy cestoval z Dielu vie, že tá 

cesta netrvá hodinku. Takže bolo veľa času na rozhovor. Peťo ma utvrdil 

vo viere a povedal mi, že som sa naozaj stal Božím dieťaťom. A dal mi aj 

takú praktickú radu, aby som si to, čo som smel v tie dni z Božej milosti 
zažiť a od Pána prijať, zapísal do zošita, ktorý sme mali na stíšenia. Ten 

zošit mám odložený dodnes. A vždy, keď prišli nejaké pochybnosti 

mohol som doň nazrieť. 

Môj život sa navonok možno nejako výrazne nezmenil. Bolo to asi pod 

vplyvom mojej tichšej povahy; podpísala sa na tom aj výchova, akú som 
dostal od veriacich rodičov a v zbore. Ale od toho dňa viem, že patrím 

Pánu Bohu. Ale neskôr - po pár rokoch - táto moja prvá láska postupne 

chladla, moje nadšenie upadalo a viem, že som vo svojom živote porobil 

aj hlúposti. Niekto by možno nad nimi len mávol rukou, ale mňa to 

veľmi trápilo. Zvlášť keď som si uvedomil, že svojím konaním 

zarmucujem Pána Boha. Viem, že som sa občas hlavne v práci 
nezachoval ako kresťan, skôr naopak. Sú to moje osobné zlyhania, ktoré 

už nemôžem vrátiť späť. Oľutoval som ich, vyznal a usilujem sa, aby sa 

už neopakovali.  

Ale nie len v konkrétnych situáciách som zavše zakopol. Aj môj 

duchovný život postupne chladol. Stal som sa vlažným kresťanom. Áno, 
stále som si robil stíšenia, modlil som sa, ale bolo to skôr len zo zvyku. 

Skutočne ma to iba málo napĺňalo. Všetko to - mnohé návštevy 

zhromaždenia, moje chvály, počúvanie kázní atď. bolo mnohokrát len 

povrchné. 

No nikdy som úplne neodišiel od Pána k otvorene bezbožnému životu. 

Alebo - lepšie povedané - skôr ma On stále držal pri sebe aj medzi 
kresťanmi. Nevypustil ma zo svojich rúk ani napriek mojim zlyhaniam 

a pádom. Za túto jeho milosť som Mu vďačný. Práve preto je tento môj 

príbeh aj príbehom o nekonečnej Božej trpezlivosti. 

Pár rokov dozadu - asi tak štyri, som opäť začal hlbšie premýšľať 

o mojom osobnom vzťahu s Pánom. Uvedomoval som si, že ani ja nie 
som tu na tomto svete náhodou. Ale som tu na to, aby som aj ja svojim 

životom oslavoval Pána a každý deň s Jeho pomocou poznával a plnil 

Božiu vôľu. Netuším, čo má Pán pre mňa, pre môj život ďalej 

pripravené, ale verím tomu že je to to najlepšie. 

A práve kvôli tomuto presvedčeniu chcem vo svojom živote aj prakticky 

napĺňať Božiu vôľu. Viem, že okrem iného, Jeho vôľou je, aby sa každý 
kresťan začlenil do nejakého konkrétneho spoločenstva. Poznanie tejto 

pravdy ma priviedlo - aj keď trochu dlhšou cestou - k rozhodnutiu 

verejne vyznať svoju kresťanskú vieru a pripojiť sa k Jeho cirkvi. Tak aj 

ja túžim po spoločenstve s Pánom Bohom s Ježišom Kristom, ale aj po 

vzájomnom spoločenstve s bratmi a sestrami. 
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Prečo sú z mladých ľudí trosky                               Cyril Šebo 
Keď sa pozrieme na dnešných dvadsiatnikov či už na pracovisku, alebo v 

spoločenskom živote, ponúka sa nám obraz nezrelých, nerozhodných, 

zmäkčilých, nezodpovedných mladých ľudí, ktorí sú neistí sami sebou a 

svojou budúcnosťou. Možno aj nadobudli nejaké technické zručnosti v 

nejakom odbore, majú celkom slušne platené miesta, ale ich osobný život 

a ich rodinný život sú jedna obyčajná troska. 

Prinášame článok Jamesa Stensona, ktorý pracuje dlhé roky ako 

vzdelávací konzultant a pričinil sa o zriadenie dvoch najlepších 

amerických súkromných škôl pre chlapcov, jednej vo Washingtone D.C., 

Heights School, a druhej v Chicagu, Northridge Prepatory School. 

Postoje a konanie týchto mladých ľudí ako keby boli nesúrodou zmesou 

dospeláckych práv a detskej nezodpovednosti. Mnohých z nich tiež 

postihla pliaga drogovej závislosti. Ak aj zostávajú ,,čistí“ (veľmi čudný 

výraz), mnohí z nich považujú svoju profesionálnu prácu len za 

uspokojenie svojho ega (alebo dospelácky postoj), prípadne za otravu, 

ktorú treba pretrpieť, aby potom mohli ,,míňať peniaze“. Veľké množstvo 

z nich žije bezcitný narcisizmus, pramálo sa starajúc o svojich rodičov či 

svoje deti, ak sa už pre nejaké vôbec rozhodli. Takýmto spôsobom 

pokračujú v narušených postojoch a zvykoch z detstva a stáva sa, že 

nikdy ani poriadne nedospejú A nehovoríme len o dysfunkčných 

rodinách. Je zarážajúce, že veľké percento veľmi problémových mladých 

ľudí pochádza z normálnych rodín. Ukazuje sa, že v dnešnej spoločnosti 

sa už stráca aj rozdiel medzi dysfunkčnou a normálnou rodinou. V 

mnohých normálnych rodinách zo stredných vrstiev sa ako u rodičov 

tak aj u detí prejavuje konzumný prístup k životu. 

Rodič – konzument 

 Rodičia s konzumným prístupom žijú rozdelený život. V práci sú 

producenti, doma žijú ako konzumenti. Deti to vlastne môžu vnímať 

tak, že ich rodičia pracujú len preto, aby konzumovali. Ich domov, 

vzdialený takto od reálneho života zodpovedných dospelých postojov 

a morálnych medziľudských vzťahov, je vybavený všetkými možnými 

zariadeniami pre zábavu, je miestom pohodlia, relaxácie. Tento svet 

pohodlia a pôžitkov je to jediné, čo deti na svojich rodičoch vidia – a 

pre dieťa „vidieť znamená veriť“. Toto miesto príjemného úniku pred 

realitou obklopuje aj deti a formuje ich životnú skúsenosť. Stáva sa 

prostredím, v ktorom si budujú svoje najhlbšie postoje a návyky, 

vlastne sa stáva ich svetonázorom: „Celý život je o pôžitku“.  
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 Keďže sú títo rodičia zameraní len na seba a hlavne na prítomnosť, 

zriedkavo sa zamýšľajú nad budúcnosťou svojich detí, teda akí ľudia 

z nich raz vyrastú. Ak aj rozmýšľajú, tak len v časovom horizonte 

niekoľkých mesiacov či rokov. Temer nikdy neuvažujú nad obdobím, 

keď sa ich deti budú blížiť k tridsiatke a budú mať svoju vlastnú 

rodinu a deti. Ak sa aj zamýšľajú nad budúcnosťou detí, zvyčajne je 

to ohľadne ich kariéry, ale nie charakteru. Rozmýšľajú nad tým, čo 

ich detí budú robiť, a nie, čo z ich detí bude. 

 Rodičia akosi očakávajú – vlastne to berú ako hotovú vec – že ich deti 

raz prirodzene dospejú, pokiaľ im budú poskytovať dostatok zábavy a 

dostatok ochrany pred vplyvmi okolia. Inými slovami, domnievajú sa, 

že etika dospelých, svedomie, zdravý úsudok, sa v ich deťoch 

vyformuje prirodzeným spôsobom aj bez vonkajšej pomoci, podobne 

ako keď u detí dochádza k fyzickému rastu a dospievaniu. Ak sa aj 

zamýšľajú nad charakterom svojich detí, skôr je to v polohe, že ten 

charakter treba nejako zachovať, udržiavať, ale nechcú ho u detí 

budovať od nuly.  

 Rodičia sa znížia na úroveň svojich detí, samozrejme všetci rodičia by 

sa o to mali snažiť, ale problém je v tom, že ony na tej úrovni potom 

aj zostanú. Svojou zjavnou snahou o „bezproblémovú“ existenciu v 

domácnosti, po práci, zanedbávajú výchovu svojich detí na úroveň 

dospelého a zodpovedného myslenia a konania. Málo robia pre to, 

aby pripravili svoje deti pre budúci život a viedli ich k zodpovednému 

postoju služby. V podstate ich deti nemajú žiadnu predstavu o tom, 

čo ,,dospelosť“ je. Stretávajú sa s ňou len vo filme a v televízii. 

Rodičia ako keby ani netušili, že tu pred nimi leží úloha, že majú 

konať, meniť mysle svojich detí, ich srdcia, vôľu – posilňovať ich 

svedomie a charakter, aby ich tak naučili žiť. 

 Obaja rodičia ochotne podľahnú požiadavkám a, „pocitom“ dieťaťa, aj 

keď si myslia, že je to nesprávne. V rodinnom živote veľmi často 

dovolia to, s čím ináč nesúhlasia. Dovolia, aby prosíkanie a 

naliehanie dieťaťa zvíťazilo nad ich pochybnosťami. Nechajú sa 

učičíkať úsmevom dieťaťa, a aj keď to nie je v jeho skutočnom 

záujme, ustúpia mu, len aby sa vyhli konfrontačným scénam. 

Nechtiac tak týmto svojím príkladom učia svoje deti, že silná túžba 

alebo rozmar má prednosť pred úsudkom svedomia. Deti potom 

nerozlišujú medzi chcením a potrebou. To, čo chcú, považujú za 

svoju potrebu. V dôsledku toho sa „pocity“ a nie svedomie stávajú 

rozhodujúcim faktorom. (A čo sa stane potom, neskôr, keď deti budú 
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lákať silné zážitky drog, alkoholu, promiskuitného sexu? Čo ich 

zadrží?).  

 Otec je doma slabá osobnosť z morálneho hľadiska. Neučí deti, čo je 

správne a čo nesprávne, jasným, cieľavedomým spôsobom. Nerobí 

nič pre to, aby pripravil svoje deti na neskorší život po morálnej 

stránke. „Detské záležitosti“ presúva na manželku. Deťom sa javí ako 

milý, trošku nudný človek, skoro ako starší súrodenec. Doma ho deti 

vidia zabratého do voľnočasových aktivít (pozeranie TV, šport) a sem-

tam niečo aj opraví. Keďže ho nikdy nevidia pracovať, nemajú 

predstavu ako zarába na živobytie, a čo vlastne znamená zarábať. 

Okrem toho len zriedkavo prejaví navonok úctu a vďačnosť svojej 

manželke, a tak sa potom aj ona javí deťom ako slabá osobnosť. 

 Rodičia len minimálne praktizujú náboženskú vieru. Aj keď z času 

na čas navštívia kostol, možno aj pravidelne, robia to len ako 

bezmyšlienkovitú spoločenskú rutinu. V rodinnom živote neexistuje 

temer žiadna modlitba, nemodlia sa ani pri jedle. A tak deti nikdy 

nevidia zodpovedný vzťah rodičov k Bohu, alebo nejaké zvnútornené 

etické postoje. „Boh“ je len slovo (neraz len slovná výplň, zvolanie), 

ale nie osoba, určite nie priateľ. Deti potom vnímajú rodičov ako 

takých, ktorí nie sú zodpovední nikomu, akurát svojmu kalendáru 

povinností. 

 Rodičia pozerajú v televízii všetko doradu, sledujú sa aj tzv. 

„dospelácke programy“. Možno viac či menej aj obmedzia prístup detí 

k nevhodnému programu, napriek tomu vysielajú jeden dominantný 

signál: „Keď budeš väčší, budeš môcť pozerať všetko“. Pre deti sa 

potom rozlišovanie správneho od nesprávneho stáva jednoznačne 

záležitosťou veku: „Ak sa niečo nehodí pre deti, a hodí pre dospelých, 

stačí len pár rokov pekne počkať“. 

So súhlasom autora spracované z: www.parentleadership.com/signs.html 
Uverejnené na: www.postoy.sk/preco_trosky 

Cyril Šebo je profesorom na levickom gymnáziu. Učí anglický jazyk. 
 

Nabudúce: Dieťa konzument (a potom náčrt východísk) 
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Konferencia MÁME ČO ZVESTOVAŤ! 

4.-6. apríla 2013, Hotel Junior Jasná, Liptovský Mikuláš 

Zvestovanie biblickej nádeje zrozumiteľným spôsobom je výzvou 

pre každého veriaceho, kazateľa, laického kazateľa, učiteľku 

detskej besiedky, vedúceho biblickej skupinky či misionára. 

A preto chceme tohtoročnú konferenciu venovať téme 

Zvestujeme nádej – podľa listov Tesaloničanom. 

Výkladom tejto biblickej knihy vo svetle nádeje pre veriaceho nás 

prevedie 

David Jackman z Veľkej Británie, s ktorým sme pred 5 rokmi 

túto konferenciu začínali. Po 25 rokoch spravovania veľkého 

cirkevného zboru v Southamptone a po 10 rokoch riadenia 

biblickej školy v Londýne, v súčasnosti vedie takéto konferencie a 

semináre na celom svete. 

Prihlášku si môžete stiahnuť z www.cb.sk. Vyplnenú prihlášku 
pošlite ako emailovú prílohu na adresu: kancelar@cb.sk 

najneskôr do 22. marca. Túto pozvánku môžete voľne 

preposielať aj svojím priateľom, ktorí by mohli mať o takúto 

konferenciu záujem. 

V prípade, že by ste sa Vy, alebo niekto z Vášho okolia, radi 
zúčastnili konferencie, ale nedovoľuje to Vaša/ich finančná 

situácia, neváhajte nás kontaktovať. Boli by sme neradi, keby sa 

niekto iba pre nedostatok peňazí nemohol konferencie zúčastniť. 

Vďaka príspevkom ochotných sponzorov ponúkame finančný 

príspevok študentom, nezamestnaným, resp. tým, ktorí o to 

požiadajú. 

Záujemci o takúto pomoc, prihláste sa Edite Uličnej 

(edita.ulicna@cb.sk, mobil: 0903 795 957). Čím skôr sa prihlásite, 

tým väčšiu šancu máte na získanie podpory. 

Naopak, ak by ste chceli finančne podporiť účasť brata alebo 

sestry, ktorí si ju z vlastných prostriedkov nedokážu uhradiť, 
môžete tak urobiť poukázaním finančného príspevku na účet 

Rady Cirkvi bratskej 37733152/0200, VS: 8888. 

 

http://www.cb.sk/
mailto:kancelar@cb.sk
mailto:edita.ulicna@cb.sk
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pokračovanie z prvej strany 

Ponúka sa mi porovnanie: Nemáme aj my podobné falošné a škodlivé 

presvedčenie o niečom, o čom sme iba počuli, ale sami sme sa o tom 

málo alebo vôbec nepresvedčili? Občas zachytím zvláštne, až 

neuveriteľné príbehy o tom, čo sa stalo, čo urobilo staršovstvo, alebo 

ja; alebo on či ona, alebo aj ty. Je to vyhranené presvedčenie aj 

o tom, ako sme to ja/ty/on/ona/oni mysleli a prečo sme to 

ja/ty/on/ona/oni chceli - avšak je to veľmi vzdialené realite a tomu, čo 

videli a počuli tí, ktorí boli bezprostredne pri tom. Nehovoriac 

a úskaliach interpretácie videného a zažitého. Nie je dobré, ak sme 

vykladačmi motívov druhých bez toho, aby sme sa s nimi aspoň 

porozprávali. Jadro problémov je často inde a hlbšie, ako sa nám zdá 

na prvý aj druhý pohľad. Jeho hľadanie je náročné a odkrývanie 

nepríjemné. Ale je nevyhnutné pre chodenie Duchom v Božej pravde 

a milosti a vo viere, láske a nádeji darovanej Kristom. 

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 príspevky na činnosť zboru a jeho projekty: 

Zborový účet:        28611356/0900 

Mládežnícke centrum:     1611525951/0200 

Miesto v dome:       7143562002/5600; VS: 5555 

Senior Garden:       7143569001/5600; VS: 3333 

 

Zodpovedný redaktor Infolistu: Rastislav Števko 
Uzávierka čísla: Vždy v stredu pred poslednou nedeľou v mesiaci. 

 

mailto:levice@cb.sk

