
 

 

 
 

Filmová 
akadémia zlatými Oscarmi práve ocenila rôzne oblasti a postavy 

filmárskeho umenia a biznisu. Schopní režiséri dobrých filmov v jednom 

zo žánrov sa snažia vytvoriť dokonalú ilúziu reality. Ak sa im to darí, 

ľahšie uveríme celému príbehu a máme pocit, že sme úplne v ňom. Je to 

poriadny kumšt. K mojim filmovým záľubám patrí hľadanie technických, 

faktografických a logických chýb vo filmoch (napr. človek spadne do 

vody a vyjde z nej so suchými vlasmi; vo filme Jurský park podobní 

filmoví pátrači objavili 150 takých chýb). Môžete to skúsiť aj vy. Vo 

väčšine filmov sa vyskytuje jedna zreteľná chyba: Všimnite si ľudí, 

ktorí nesú väčší kufor alebo ho nakladajú do auta. S plným kufrom 

v ruke sa ináč pohybujeme. Herci však nesú, napriek príbehu, len 

okufrovaný vzduch. Prázdne nič. Ak nejdeme životom s rukami vo 

vreckách, nesieme si nejaký väčší či menší kufor svojich cenností 

(túžby, nápady, skúsenosti, vzťahy). Môže vyvolávať dojem plnosti, ale 

čo je v ňom naozaj? Môže byť aj ťažký, na neunesenie, ale čo sme si 

doň nabalili? Kamene, šrot? My nie sme herci. Náš život je realitou, aj 

naše kufre. „...kufor, ktorý vezmete odo mňa, nie je ťažký, a pritom 

nie je prázdny ani zbytočný“ hovorí náš Spasiteľ (Matúš 11:30). 
Štefan Evin 

Bohoslužby 

3.3. 9:30  Tomáš Henžel 

10.3. 9:30  Ján Verčimák 

17.3. 9:30  Miroslav Haszics 

24.3. 9:30 

17:00 

 Csaba Tolnai 

VÝROČNÉ ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE 

29.3. 9:30  Veľký piatok, Štefan Evin   

Večera Pánova 

31.3. 9:30  Veľkonočná nedeľa, Štefan Evin  Mk 15:33-16:8 
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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) 

6.3. 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 

Porada staršovstva 
  11.3. pondelok 17:00 
 19.3. utorok 18:00 

 

Hospodárenie zboru 
Pre záujemcov z radov členov zboru bude pripravená podrobná 

prezentácia zborového hospodárenia v deň konania členského 

zhromaždenia o 16:00 hod. 

 

MaMi klub 

 6.3. streda 9:30  20.3. streda 9:30 

 13.3. streda 9:30  27.3. streda 9:30 

Hostitelia 
3.3. Pokoracká Dana (HS) 

Machajdíková Emília (HS)  

24.3. Haszicsová Darina  

Potocká Valéria 

10.3. Suchánska Ružena 

Bálintová Kristína 

29.3. Nagyová Emilía (DS) 

Markušová Anna 

17.3. Greksová Alena (HS) 

Machajdíková Helena 

31.3. Adamiová Zuzana (HS) 

Zomborská Alžbeta 
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Blahoželáme k narodeninám 
Haszics Michal, Dolná Seč, (85) 4.3.  

Moravský Jozef, Kalná nad Hronom, (63) 8.3. 

Fazekašová Perla, Levice, (79) 12.3.  

Guťan Jozef, Levice, (78) 15.3.  

Valent Ondrej, Levice, (67) 15.3.  

Lakatošová Júlia, Levice, (93) 16.3.  

Moravská Alžbeta, Horná Seč, (74) 16.3.  

Henžel Štefan, Levice, (88) 17.3.  

Hurajová Júlia, Levice, (69) 17.3. 

Moravská Marianna, Levice, (62) 22.3. 

Vetorová Margita, Levice, (73) 23.3.  

Poláková Eva, Levice, (70) 23.3. 

Naďová Elena, Horná Seč, (65) 24.3.  

Bencsová Alžbeta, Levice, (66) 26.3.  

Márföldiová Anna, Horná Seč, (71) 30.3. 

Narodil sa 
syn Maximilián, Jánovi a Zuzane Danielovcom (26.2.) 

Rozlúčili sme sa 
s Helenou Kováčovou vo veku 68 rokov (6.2.) 

s Máriou Brtkovou vo veku 71 rokov (8.2.) 

O čom rokovalo staršovstvo vo februári 
Informácie sú dostupné v tlačenom vydaní Infolistu.  
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Miesto pre Božiu reklamu                                Samuel Kušnierik 

Božia cesta ku mne, moja cesta k Bohu 
Uvažoval som, akými slovami začať svoje svedectvo o Božej ceste ku 

mne a mojej ceste k Nemu. Je bežné na začiatok sa predstaviť, 

spomenúť detstvo, rodinu a kamsi sa tým zaradiť - som „zhromkáč“, 

alebo človek „zvonku“? Čo sa týka minulosti, nie som ani jedno, ani 

druhé. Pán Boh mi prejavoval viditeľnú milosť už od narodenia, tým, že 

som sa narodil rodičom, ktorí Ho osobne poznali. Neskôr som však 

putoval po rôznych cestách, v spoločenstve kresťanov i mimo neho; aby 

ma napokon strateného a vzbúreného našiel On a vzápätí zachránil. 

Niekoľkokrát. 

Už keď som bol dieťa, zaujímal ma príbeh z Biblie o chlapcovi 

s rovnakým menom ako mám ja - Samuel. Boh k nemu hovoril a on 

počul a poslúchal, čo neskôr viedlo k veľkým veciam. Chcel som tiež raz 

byť tak oddaný Bohu, ktorého som i ja cítil všade okolo. Odmalička som 

Ho veľmi intenzívne vnímal cez prírodu, hudbu či výtvarné umenie. 

Čas plynul a ja som postupne spoznával mnohých nových ľudí - 

starších i mladších, chlapcov i dievčatá, veriacich i neveriacich. Keď 

som bol tínedžer, väčšina rovesníkov z kresťanského okolia sa 

zúčastňovala stretnutí klubu mladšieho dorastu. Ja som v tej dobe 

veľmi túžil po uznaní, ktoré som od kresťanov v mojom okolí necítil. 

Začal som preto tráviť čas s inými ľuďmi. Spočiatku so slušnými 

neveriacimi, ktorí si ma vážili. Neskôr už takmer s kýmkoľvek. Nestaral 

som sa o to ako žijú, mal som svoje partie ľudí, aby som sa necítil 

osamelo a to bolo podstatné. Keď fajčili cigarety či marihuanu, márnili 

čas oplzlými rečami aj činmi, alebo sa v mojej prítomnosti opíjali do 

bezvedomia, trávil som s nimi čas ale nepridal som sa k nim, lebo 

vdychovať dym či zobudiť sa v zvratkoch vedľa úplne neznámej osoby sa 

mi zdalo nechutné. Napriek tomu ma nesúdili. Brali ma ako svojho 

nábožného kamaráta. Za to, že som vyrastal v kresťanskej rodine, som 

sa nehanbil a preto to všetci vedeli. Boha som vnímal, ale nechcel som 

s Ním mať osobný vzťah. Obviňoval som Ho za hlbokú prázdnotu v 

mojom srdci, ktorú som sa snažil napĺňať nezmyselnými kamarátstvami 

bez budúcnosti. Takto som trávil niekoľko rokov. Nevidel som v tom 

nebezpečenstvo. Až dnes si uvedomujem Božiu starostlivosť a záujem, 

ktorý o mňa už vtedy mal; aj to, že som napriek hriechu v duši, ostal 

len vďaka Nemu telesne čistý. 

Neskôr som začal študovať na strednej škole v Nitre, kde som prvý rok 

štúdia býval na internáte. Znovu tu boli nové vzťahy, atmosféra, 
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zážitky, situácie aj pokušenia. Súčasne som začal spoznávať nových 

ľudí aj v Leviciach, kde náš zbor začalo navštevovať niekoľko 

znovuzrodených stredoškolákov. Nastalo duchovné prebudenie mladých 

ľudí v mojom okolí. S niektorými sme sa veľmi zblížili a v najbližšie leto 

sme sa spoločne zúčastnili dorasteneckého výletu. Práve tu ku mne 

Boh prehovoril spôsobom, akému som už viac nedokázal odolať. Nočná 

obloha, príroda všade vôkol, začiatky hlbokých priateľstiev, piesne 

o Ňom a napokon Jeho jasné slovo - cez to všetko ku mne hovoril tak 

intenzívne, že som v jeden večer vyhľadal vedúcich, aby som sa s nimi 

mohol modliť. V plači som prejavil ľútosť nad tým, aký som bol dovtedy 

úbohý, vyznával som, že som hriešny a jediné čo si zaslúžim, je smrť. 

Následne ma asi o mesiac neskôr Boh viedol na kresťanský hudobný 

festival CampFest, kde som s Ním trávil ďalšie veľmi vzácne chvíle 

a definitívne som sa rozhodol prijať Ježiša Krista za svojho Pána a 

odovzdať Mu život. Všetko bolo tak čisté a krásne! Spoločne s blízkymi 

priateľmi sme sa rozhodli robiť radosť nášmu Bohu a pomáhať ľuďom. 

Vtedy sme to nenazývali službou, boli to spontánne skutky lásky. 

S Božou pomocou sme mohli pracovať na stavbe modlitebne 

v Hermanovciach, zúčastňovať sa na kluboch QuoVadis, organizovali 

sme množstvo akcií a stretnutí, kde bol náš Pán Ježiš stredobodom 

a my sme mali stále väčší záujem spoznávať Ho. S veľkou radosťou 

spomínam, ako sme spontánne spevom a gitarami chválili Pána Boha 

v mestskom parku, kde sme sa vo voľnom čase stretávali. Často sme 

navštevovali nášho blízkeho priateľa Ondra Naďa, ktorý bol zároveň 

vedúcim dorastu, a v jeho byte sme sa spoločne modlili a rozprávali. 

Mnohí sme dodnes veľmi vďační Pánu Bohu za tohto človeka, jeho 

obrovské srdce, veľkú oporu a povzbudzovanie v živote s Kristom. Popri 

hlbokých chvíľach s kresťanmi som sa často rozprával o Bohu aj s 

neveriacimi kamarátmi so zámerom zoznámiť ich s Ním, pričom som im 

detailne opisoval svoje skúsenosti aj evanjelium. Duch svätý konal 

zázračným spôsobom aj v ich živote. Bol to vzácny čas, ktorý trval 

niekoľko rokov. 

Odvtedy však nebolo všetko iba bezstarostné. Po krásnych rokoch 

nastalo obdobie, keď mi Pán Boh mnohých blízkych ľudí vzal, 

odcestovali za štúdiom, za prácou, alebo si z dôvodu osobných 

problémov vytvorili okolo seba bariéru a uzavreli sa do seba. Jedna 

blízka priateľka sa mi v tom čase zdôverila o domácom týraní, ktoré 

prežívala. Dlho sme to spolu riešili. Iní priatelia mali problémy nielen 

doma a diablove taktiky, ktorými útočil na nás ostatných, nemali 

medze. Vzápätí ešte nasledovalo sklamanie z ľudí v našom zbore. 
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Netrvalo dlho a úplne všetci moji najbližší priatelia opustili zbor. Od 

veľkého smútku ma delil fakt, že len málokto z nich opustil aj Pána 

Boha. Prešli do iných zborov, často sa presťahovali do iných miest. Už 

ich v Leviciach nič nedržalo a mne sa divili, že tu ostávam. Tiež som 

časom nadobudol pocit, že v našom zbore už nie je nik, komu by na 

mne záležalo. Nechcel som len brať, úprimne som chcel tiež dávať. Ale 

ani takých, ktorí by chceli moje dary prijímať, som nevidel. Cítil som sa 

znovu sám a sklamaný. 

Opäť som sa vzbúril. Často som sa s Bohom hádal, avšak už som 

nehľadal naplnenie prázdnoty na iných miestach. Vedel som, že len On 

mi môže pomôcť, ale mal som pocit, že nechce. Onedlho som mu 

vyhlásil v srdci vojnu. Začal som počúvať hudbu, ktorá ma v hneve ešte 

viac podporovala, vyžíval som sa v sebaľútosti a pocity hlbokej depresie 

mi boli paradoxne príjemné. Keď som si spomenul na niečo, čo Bohu 

ublíži, hneď som sa pokúsil spraviť to! Takmer nikdy som však takéto 

dielo nedotiahol do konca. Bál som sa Ho. Často som chodieval neskoro 

v noci na levickú Kalváriu sťažovať sa Mu, s vnútorným zameraním na 

seba a svoje nesplnené túžby. Raz som stál na kraji útesu a spýtal som 

sa Boha: „Komu by som chýbal, ak by som teraz skočil?! Ľuďom nie, 

a Ty ma tiež nepotrebuješ, veď si veľký Boh!“  

Bolo úplné bezvetrie. No v tej istej sekunde mi začal do tváre šľahať 

silný vietor. Pre niekoho možno len vietor, ja som však pochopil a vierou 

prijal, že Boh je tam so mnou. Hovoril ku mne. Nebolo to prvýkrát, 

podobné situácie sa stali už niekoľkokrát predtým. On vždy vedel kedy 

a akým spôsobom ku mne prehovoriť. Aj v tejto chvíli som zrazu znovu 

vedel, že On ma miluje nekonečnou láskou a má so mnou plán. 

Odvtedy sa toho udialo ešte mnoho, zažil som radosti i sklamania, 

zlyhania aj opätovné vstávania, na prvý pohľad „neriešiteľné“ problémy, 

ktoré však Pán Boh vždy zázračne vyriešil. Vďaka Božej milosti som 

mohol znovu nadviazať vzťahy so starými priateľmi, získal nových, 

pracoval v mládežníckom centre v Leviciach, slúžil v tíme mládeže, 

opakovane vycestoval za prácou do Čiech. Pán Boh mi dal do života 

vzácnu mladú ženu, s ktorou sme sa po šiestich rokoch spoločného 

vzťahu zasnúbili a v súčasnosti pripravujeme svadbu. 

Dnes často rozprávam svedectvá o tom, ako ma Pán Boh zavolal do 

Anglicka, kde som mohol zažiť obrovské požehnanie a zázraky. Rád 

o tom napíšem inokedy... 
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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: 

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. Minule sme charakterizovali rodinu ako „Rodič 

konzument“. Dnes pokračujeme.:  

Dieťa – konzument 

 Na prvý pohľad deti z konzumne orientovaných rodín vôbec 

nepôsobia problémovo. Zvyčajne sú veselé, upravené, milé, 

usmievavé, často aj veľmi aktívne – ale len vo veciach, ktoré ich 

bavia. Sú navyknuté na prijemnú pocity. Sú rady, keď ich majú radi, 

v podstate očakávajú, že ich budú mať radi, nech by urobili 

čokoľvek. Keďže si navykli komunikovať s dospelými (vrátane svojich 

rodičov) ako s rovnocennými, pôsobia naivným dojmom a s 

nedostatkom dobrej výchovy. Až na nejaké výnimky sa zdajú byť 

úplne bezstarostné. Väčšina z nich si zatiaľ žije celkom bezstarostný 

život. 

 Len ťažko znášajú akúkoľvek nepríjemnosť alebo nepohodlie. Hrozia 

sa aj tej najmenšej fyzickej bolesti, dokonca aj možnosti takejto 

bolesti. Úspešne sa im darí vyhýbať sa nepríjemným povinnostiam a 

,,otravám“ – ako sú sľuby, dohody, ísť na krúžok do hudobnej, 

domáca úloha, práce v domácnosti, schôdzky, termíny. 

 Sú presvedčené, že pre zábavu si môžu dovoliť temer všetko. Ak ich 

alebo ich rovesníkov pobaví nejaká posmešná poznámka na adresu 

iného človeka, bez váhania tak urobia, aj keby to toho človeka ranilo. 

Domnievajú sa, že ich právo na zábavu má prednosť pred právami a 

pocitmi iných ľudí. Vlastne nad existenciou práv a citov iných ľudí 

sa temer nikdy ani nezamýšľajú. Ich pohľad na život zostáva 

nezmenený od útleho detstva: ,,Ja, ja, ja“. 
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 Vo voľnom čase radi míňajú veľa peňazí. Je pre nich normou, že 

konzumujú veľa nealko nápojov, sladkostí, rýchleho občerstvenia. 

Celé hodiny trávia s elektronikou (počítačové hry, televízia, internet) 

a v iných zábavkách. Väčšinou sa im dovoľuje jesť na čo majú chuť, 

kedy chcú, a tak to aj robia. 

 Tieto deti prejavujú len málo úcty voči ľuďom mimo svojej rodiny: 

hosťom, priateľom rodičov, učiteľom, starším ľuďom. Len zriedkavo 

sa prejavujú na verejnosti ako dobre vychované deti. Prosím a 

ďakujem v ich slovníku nefigurujú. Na narodeniny alebo sviatky sa 

vrhnú na darčeky, ani ich však nenapadne povedať ďakujem. 

V niektorých prípadoch sú deti aj povrchne zdvorilé voči iným ľuďom 

(pokiaľ ich to nič nestojí), absolútne sa však nezaujímajú o potreby 

týchto ľudí. 

 Je iróniou osudu, že napriek tomu, že rodičia sa všemožne snažia 

vytvoriť pre deti príjemný domov, tieto im preukazujú len malú úctu. 

Považujú svojich rodičov za milých a tvrdia, že ocka a mamičku 

väčšinou ,,majú rady“. Nevážia si ich však ako silné osobnosti, 

hodné nasledovania. Keď sa ich spýtate koho obdivujú, vymenujú 

vám siahodlhý zoznam postavičiek zo zábavného priemyslu. 

 Deti nevedia skoro nič o osobnej minulosti svojich rodičov, a už 

vôbec nič o minulosti starých rodičov a ďalších predkoch. Nemajú 

žiaden zmysel pre minulosť rodiny a morálnu kontinuitu – teda že sú 

vlastne posledným ohnivkom v dlhej reťazi ľudí, ktorí sa navzájom 

milovali, zápasili s ťažkosťami, neraz aj hrdinsky, aby si mohli 

navzájom slúžiť a zomknúť sa v ťažkých alebo aj tých lepších časoch. 

 Deti nemajú vo svojom živote vzory hrdinov, reálnych ľudí, či už 

historické alebo literárne osobnosti, ktoré sa prekonávali v službe 

iným, a plnením si svojich povinností dosiahli veľké veci. Keďže 

nemajú hrdinov, ktorých by napodobňovali, obdivujú a formujú sa 

podľa vzoru uletených mediálnych celebrít a rozprávkových 

komiksových postavičiek. (Ako to raz niekto múdry povedal: ,,Ak deti 

nemajú hrdinov, idú v šľapajach klaunov). 

 Deti si nič nerobia z toho, keď rodine spôsobia hanbu. Častokrát ani 

nechápu čo to vlastne znamená, pretože v ich vnímaní slovo hanba 

ani nefiguruje. Nič im nehovorí zmysel pre ,,česť rodiny”. Ich štýl 

obliekania a správania sa na verejnosti tak narobí veľa zla menu 

rodiny. 
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 Deti sa sťažujú a vzdorujú pri každom objektívnom probléme: keď je 

zlé počasie, keď treba niekde čakať, pri akejkoľvek fyzickej 

nepohode, náročnejších úlohách, keď dochádza ku stretom 

osobností, atď. Ich najčastejším prejavom sťažností je ,,to je ale 

nuda”. Keďže ich život v domácnosti je len operatívne riešený podľa 

vzniknutej situácie, a nie riadený, zvykli si na to, že nadmieru 

starostliví dospelí vyriešia za nich všetky problémy. Naučili sa, že ak 

sa budú svojho dostatočne dlho dožadovať, prosíkať, nakoniec niekto 

zakročí a zbaví ich problémov. V dôsledku toho sa učia pred 

problémami unikať, a nie ich riešiť. Učia sa, ako sa vyhýbať 

nepohodliu, a nie vydržať či prekonať ho. 

 Deti nemajú žiadne seriózne koníčky, len televíziu, počítačové hry, 

surfovanie na internete, počúvanie hudby (najčastejšie ten rytmický 

hluk). Ich život ako keby bol napojený na tepnu elektronických 

zariadení, bez nich ani nevedia, čo robiť. Mysleniu týchto detí 

dominuje zábavná kultúra, v istom zmysle jej priamo veria. Poznajú 

slová desiatok pesničiek a televíznych reklám, ale nevedia nič o 

Desatore. 

 Deti (aj staršie a tínedžeri) si zvyknú formovať názor na základe 

momentálneho popudu a vágnych dojmov. Len zriedkavo sú nútené 

spoľahnúť sa na rozum a fakty pri tvorení vlastných úsudkov. Preto 

veľmi ľahko podľahnú lichôtkam, návalom emócií, tlaku rovesníkov. 

Vôbec nechápu, že reklama, populárna kultúra a politika im často 

ponúkajú len lacné frázy. Vo všetkom nasledujú davové myslenie. 

Hmlisto vnímajú, že niečo je ,,cool”, ale ani nevedia vysvetliť prečo to 

tak je. 

 Deti sa nikdy nepýtajú ,,prečo?”, hádam len s výnimkou, keď chcú 

vzdorovať oprávnenej autorite. Intelektuálne sú na nízkej úrovni, až 

strnulé a prejavujú len málo zvedavosti mimo svojho mikrokozmu 

rodiny, školy a ihriska. V škole robia často nenapraviteľné chyby v 

čítaní a písaní. V štúdiu sú nedbanlivé a nemajú záujem zlepšiť sa. 

Jediné potešenie im poskytuje úniková zábava, a nie dobre vykonaná 

práca, či skutočný úspech, splnenie si povinnosti, služba iným, 

alebo osobné ciele dosiahnuté cieľavedomým úsilím. Ak úloha nie je 

zábavná, tak ich ani nezaujíma. 

 Deti majú len málo vypestovaný zmysel pre čas. Keďže temer vôbec 

nemusia čakať, kým sa im niečo dá, alebo kým si niečo zaslúžia, 

majú nerealistické očakávania o tom, koľko trvá, kým sa nejaká 

úloha vykoná. Ich odhad je buď prehnaný, alebo príliš nízky. Preto aj 
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veľké úlohy radšej odkladajú, a malé úlohy sa im zdajú obrovské. 

Dokonca ani staršie deti, ktoré už idú na strednú školu, nemajú 

prakticky žiadnu predstavu o termínoch pre dokončenie úloh, alebo 

o tom, ako by mohli pracovať v rámci svojho vlastného časového 

rozvrhu. Ako keby sa len nechali unášať prúdom stále prítomného 

teraz a takýto postoj si zachovávajú až do puberty či prvých rokov 

dospelosti. 

 Strednú a vysokú školu vnímajú len ako poslednú príležitosť vyhodiť 

si z kopýtka, a nie prípravu na život. Maturita a promócia sa blíži 

ako jeden pesimistický míľnik, pretože si myslia, že najlepšiu časť 

života už majú za sebou. Pred nimi sú už len starosti, dospelácke 

problémy skutočného života práce, zodpovednosti, každodennej 

rutiny, rozpočtu domácnosti a účtov, pár týždňov dovolenky, výrazne 

obmedzenej slobody a poklesu životnej úrovne. Kto by sa na to tešil? 

Ako to majú vydržať? Prečo vlastne dospievať? 

Predchádzajúce riadky poukazujú na varovné signály v rodine, ktorá 

smeruje do problémov. Poskytujú len náčrt, nie sú vyčerpávajúcou 

analýzou. Prirodzene, v rôznych rodinách sa to môže prejavovať rôznym 

spôsobom, nie vždy a všade sa prejavujú tie isté príznaky. Napriek 

tomu tieto charakteristické črty možno s opakujúcou sa pravidelnosťou 

pozorovať u problémových tínedžerov a mladých ľudí, ktorí pochádzajú 

– a toto treba znovu zdôrazniť – zo zjavne normálnych rodín. 

Nabudúce: Niekoľko normálnych rád rodičom 

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. 
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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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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

