
 

 

 
 

 

Náš  
starý otec Juraj mal niekoľko hektárov pôdy, ktorá ho živila; stodolu na 

krmivo, stajňu pre dobytok, záhradu na ovocie, sýpku a pivnicu pre 

zásoby. Ocec še muši postarac, žeby dzeci nechodzili ani hole ani bose 
a žeby mali dosc chleba, mlika i masla, hovoril, čo je jeho starosť. 

Hotovostné peniaze boli cenné, väčšina živobytia bola viazaná na 

gazdovstvo. Aby som mu pomaly závidel, keď si predstavím, že väčšina 

z nás má pár štvorcových metrov bytu, ale dva týždne sa nemôže 

dostať k „svojim“ peniazom v banke alebo bankomate - čo práve okúsili 

naši eurocyperčania. Daňový raj sa mení na nepríjemnú existenciu. Oheň 

konsolidácie strávi desiatky percent vkladov. A ako rýchlo a nečakane - 

napriek pozitívnym záťažovým testom bánk. (Takmer každé slovo by 

bolo dobré dať do úvodzoviek, lebo neoznačuje to, čo sa deje, alebo 

označuje to, čo sa nedeje.) Pokračuje krádež nakradnutého, skutočne 
veľmi výstižne to pomenoval veľký medveď z východu. Investujte do 

pôdy, radil mi včera investičný odborník. Mám obavy z tých odborníkov 

(ďalšie úvodzovky). Príčin k obavám nie je málo. Ale máme silnejší dôvod 

pre nádej - bez úvodzoviek: Ja som prišiel, aby ste mali život, a to 
v hojnej miere, hovorí Boží Syn. Ten, ktorý spravuje celé Božie 

dedičstvo. Nie v bankových depozitoch, či chotároch, ale v Božom 

večnom kráľovstve - ktoré je pripravené pre nás, pre Božie deti. 
Štefan Evin 

 

Bohoslužby 

7.4. 9:30  David Jackman 

14.4. 9:30  Juraj Kohút ml. 

VEČERA PÁNOVA 

21.4. 9:30  Derek  Maxwell 

28.4. 9:30  Štefan Evin  
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Modlitebné stretnutia v stredu     Pozor! Zmena času 

 

 

Levice 

(19:00) 

Horná Seč 

(19:00) 

Dolná Seč 

(19:00) 

M.Ludany 

(19:00) 

N. Tekov 

(19:00) 

3.4. J.Bálint Cs.Tolnai  Š.Suchánsky  

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

17.4. Z.Potocká M.Haszics  G.Sirotňák  

24.4. J.Prišťák Senior Garden J.Verčimák  V.Suchanský 

Porada staršovstva 
  9.4. utorok 18:00 

5. Konferencia Máme čo zvestovať 
 4.4.-6.4. štvrtok - sobota Jasná  

ProChrist – Pochybnosti a úžas  
 14.4.-21.4. 19:00 nedeľa-nedeľa Levická synagóga 

Konferencia pracovníkov s deťmi 
 19.4.-21.4. piatok-nedeľa Bardejov 

Zborová škola pre každého 
Téma: Kulty    

  19.4.-20.4. piatok-sobota 

 

MaMi klub 

 3.4. streda 9:30  24.4. streda 9:30 

 17.4. streda 9:30     
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Hostitelia 
7.4. Henželová Elena (HS) 

Fazekašová Ľubica 
21.4. Garajová Viera 

Boldišová Milica 

14.4. Bencsová Alžbeta 
Márföldiová Eva 

28.4. Hurajová Alžbeta 

Guťanová Alena 

Blahoželáme k narodeninám 
Školníková Helena, Dolná Seč, (100) 4.4. 

Bálintová Eva, Levice, (73) 11.4.  

Zomborský Ján, Dolná Seč (62) 14.4. 

Tomasoszký Štefan, Levice, (73) 15.4.  

Haszicsová Helena, Dolná Seč, (80) 16.4.  

Kohút Juraj, Levice, (66) 18.4.  

Kóšová Elena, Levice, (66) 20.4.  

Školníková Alžbeta, Dolná Seč, (73) 21.4. 

Markušová Alžbeta, Horná Seč, (93) 26.4.  

Krokvičková Eva, Želiezovce, (68) 26.4. 

Zomborská Alžbeta, Levice, (61) 26.4. 

Chabada Juraj, Kalná nad Hronom, (70) 28.4. 

Rozlúčili sme sa 
s Alžbetou Nagyovou vo veku 86 rokov (16.3.) 

s Ruženou Moravskou vo veku 59 rokov (22.3.) 

O čom rokovalo staršovstvo v marci 
Informácie sú dostupné v tlačenom vydaní Infolistu.  
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Pomôžte 
pri umývaní okien na zborovom dome; bratia aj sestry v sobotu 
27. apríla o 8:30. Ďakujeme  

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
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Tak teda, ako vychovávať deti?              James Stenson 

Článok Jamesa Stensona voľne nadväzuje na predchádzajúce články 

,,Prečo sú z mladých ľudí trosky“. Autor v 12 bodoch zhŕňa osvedčené a 

efektívne princípy výchovy detí. Aj keď neprináša radikálnu, prevratnú 

metodiku prístupu k výchove, možno práve svojou prirodzenosťou a 

normálnosťou môžu byť tieto rady pre mnohých ľudí užitočné. A možno 

budú pre niekoho aj prevratné, lebo práve na to normálne a prirodzené sa 

dnes ľahko zabúda. 

Skutočným zlom materializmu nie je to, že sa ľudia usilujú získavať 
hmotné prostriedky. Skutočným zlom je skôr to, keď iných ľudí vnímajú 

a využívajú ako veci. Keď veci sú pre nich v rebríčku dôležitosti na 

vyššom mieste ako ľudia.  

Mladí ľudia, ktorí takto zmýšľajú a konajú, si koledujú o problémy: 

drogy, problémy v zamestnaní, rozpad manželstva, životný štýl založený 
na impulzívnom konaní a bezbrehom sebectve. Aký postoj môžu teda 

zaujať rodičia pri výchove svojich detí, ako môžu budovať v deťoch silný 

charakter a ochrániť ich pred materializmom? 

1) Buďte si vedomí svojej oprávnenej rodičovskej autority a vyžadujte od 

detí, aby ju rešpektovali. Zodpovednosť rodiča je obrovská a vy ju 

musíte uplatňovať so sebavedomou, láskavou autoritou. Vaše deti vás 
budú natoľko vnímať ako autoritu, nakoľko sebavedome budete 

vykonávať toto vaše poslanie. 

2) Nezabúdajte, že z nich vychovávate dospelých, a nie deti. Keď sa 

zamýšľate nad ich budúcnosťou, myslite aj na ich charakter, nielen na 

budúcu kariéru. Nie ste tu na to, aby ste svoje deti zabavili a niečím ich 

zamestnali. Skôr by ste ich mali viesť k tomu, aby sa z nich stali 

kompetentní, zodpovední, ohľaduplní a veľkorysí muži a ženy, ktorí 
chcú prežiť svoj život so zásadami osobnej integrity. Myslite na to, akí 

ľudia raz z nich budú, nielen na to, čo budú robiť. 

3) Odovzdávajte im tie vynikajúce charakterové vlastnosti (cnosti), ako 

sú rozvážnosť, spravodlivosť, mravná sila, miernosť a konanie dobra.  

V dnešnej reči sa skôr nazývajú ako zdravý úsudok, svedomie, zmysel 

pre zodpovednosť, odvaha, vytrvalosť, sebaovládanie a úcta k právam a 

cíteniu iných ľudí. Môžete ich to učiť tromi spôsobmi: osobným 

príkladom, správnym nasmerovaním činnosti a konania detí a 
vysvetľovaním čo je správne a čo nie. Hlavne však učíte osobným 

príkladom. Vy samy si spomínate, že svedomie, to je ten hlas vašich 

rodičov, tie ich láskavé lekcie z detstva, keď vás učili rozlišovať medzi 

dobrým a zlým. 
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4) Naučte ich štyri základné piliere civilizovaného správania sa: 

„prosím“, „ďakujem“, „prepáčte“, „sľubujem“. Keď ich dostanú do krvi, 

stanú sa pre ne základom pre rešpektovanie práv iných ľudí.  

5) Naučte svoje deti, čo znamená slovo „integrita“. Integrita - jednota 

života – znamená jednotu úmyslu, slova a skutkov. To znamená, že to 

čo si myslíme, to aj hovoríme, a tak aj konáme. Hovoríme vždy pravdu a 

dodržíme slovo. 

6) Treba si uvedomiť, že aj „nie“ je slovo, ktorým sa vyjadruje postoj 

lásky, a vaše deti ho z času na čas potrebujú počuť, aby sa naučili 

sebaovládaniu. Deti, ktoré sa nikdy nestretnú s láskavým rodičovským 

nesúhlasom, sa nebudú vedieť stotožniť so sebazaprením, čo v 

neskoršom období môže viesť až ku katastrofe. 

7) Naučte svoje deti počkať na to, čoho sa dožadujú, a ak je to možné, 

nech si to aj zaslúžia. Vedieť čakať, vedieť si veci zaslúžiť, je súčasťou 

života dospelých ľudí, a o toto vám ide vo výchove. Deti by sa mali 
naučiť rozlišovať medzi chcením a potrebami. Vysvetlite im, že tie frázy 

ako „každý to už má“, alebo „všetci to tak robia“, sú veľmi chabými 

argumentmi. Život by sa mal riadiť zdravým úsudkom a svedomím, a 

tieto princípy by nikdy nemali ustupovať bezduchému konformizmu. 

8) Deti vychovávajte tak, aby produkovali, a nielen konzumovali. Ukážte 

im ako môžu využiť svoje schopnosti pri riešení problémov, len takto 

potom získajú zdravé sebavedomie. Veďte ich k tomu, aby vážne brali 
svoje školské povinnosti a domáce práce. Takto sa učia, v čom spočíva 

zmysel zodpovednej služby. My, ľudia, sme stvorení pre službu, a nie 

pre nakupovanie. Deti nedospievajú tým, že sa dokážu postarať o seba, 

skutočne dospievajú až vtedy, keď sa dokážu starať o iných – a keď to aj 

chcú. 

9) Napomínajte ich vždy „láskavo, ale rozhodne a jasne“. Naprávajte 

chybu, nie osobu, nenáviďte hriech, milujte hriešnika. Dajte svojim 

deťom najavo, že ich príliš milujete na to, aby ste vo výchove prešli ich 

chyby bez povšimnutia. 

10) K používaniu elektroniky pristupujte s rozvážnosťou a majte ju pod 

kontrolou. Nedovoľte vo vašej domácnosti nič, čo protirečí vašim 

výchovným princípom o tom, čo je správne a čo je nesprávne, o tom, že 

s ľuďmi sa nesmie zaobchádzať ako s vecami. To znamená: žiadna 

pornografia, žiadne bezbrehé násilie, žiadna zábava založená na 

bezohľadnosti a neúcte voči iným ľuďom. Naučte ich orientovať sa v 
masmediálnej komunikácii, aby vedeli prijať čo je dobré, odmietnuť čo je 

zlé, a vedieť v čom je ten rozdiel. 

11) Načúvajte svojim deťom. Počúvať ale neznamená poslúchať. Keď 

budete mať médiá pod kontrolou, budete mať oveľa viac času sa so 

svojimi deťmi rozprávať. Skúmajte ich rozvíjajúce sa myslenie, veďte ich 
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k zodpovedným úsudkom. Žite ako zodpovední dospelí, ako ľudia, ktorí 

sú na vrchole svojej životnej krivky, a naučte aj svoje deti, čo to 

znamená. 

12) Nikdy nezabúdajte na to, že v živote máte len jednu, jedinú 

príležitosť, aby ste správne vychovali svoje deti. Vašou prioritou číslo 

jedna je formovať charakter a svedomie vašich detí. Ak sa o to budete 
obetavo snažiť už teraz, kým sú vaše deti ešte malé, neskôr vám za 

odmenu poslúži vedomie toho, že ste vychovali sebavedomých, 

zodpovedných, ohľaduplných mužov a ženy, ktorí sa tiež budú snažiť 

odovzdávať tieto hodnoty ich vlastným deťom. 

So súhlasom autora preložil Cyril Šebo z: 
www.parentleadership.com/borntoserve.html 

Uverejnené na: www.postoy.sk/node/3912 

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

 

 

Vyznania                                   Aurelius Augustinus (354-430) 

Kniha prvá, 1. kapitola 

Chváli Boha, svoj cieľ 

Veľký si, Pane, a veľmi chvályhodný; veľká je tvoja moc a múdrosť tvoja 

je nekonečná. Teba chce chváliť človek, čiastočka tvojho stvorenstva, 

človek nosiaci v sebe svoju smrteľnosť, svedectvo svojho hriechu, 

svedectvo o tom, ako sa ty, Bože, pyšným protivíš. A človek, čiastočka 

tvojho stvorenstva, jednako ťa chce chváliť. Ty sám pôsobíš, aby to, keď 

ťa chváli, človeku prinášalo radosť, lebo si nás stvoril pre seba, 

a nepokojné je srdce naše, kým nespočinie v tebe. Daj, Pane, aby 

som poznal a pochopil, či ťa prv vzývať alebo chváliť, či ťa prv poznať 

alebo vzývať. 

Kto ťa však môže vzývať, keď ťa nepozná? Kto ťa nepozná, môže ľahko 

vzývať niekoho iného miesto teba. Vzývame ťa hádam preto, aby sme ťa 

poznali? Ale „ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili“ (Rim 10:14)? 

Ako uveria bez kazateľa? „...a Pána budú chváliť tí, či ho hľadajú.“ (Ž 

22:27) Lebo ktorí ho hľadajú, tí ho nájdu, a ktorí ho našli, budú ho 

chváliť. Pane, kiežby som ťa hľadal vzývaním a vzýval ťa vierou! O tebe 

nám totiž kázavali. Vzýva ťa, Pane, moja viera, ktorú si mi vnukol 

človečenstvom svojho Syna, úradom svojho kazateľa. 

* 
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Vyznania A.Augustína vznikli v koncom 4.storočia, odvtedy sa 

čítajú, študujú, prekladajú ako geniálne dielo náboženské, 

filozofické, literárne. Augustín napísal stovky diel, avšak všetci 

jeho znalci a obdivovatelia kladú do stredu jeho tvorby práve 

Vyznania. Z jeho veľkého diela väčšinou poznáme len jednu vetu 

z prvej kapitoly Vyznaní. Prinášame vám niekoľko iných úryvkov. 

 

 

Kniha šiesta, 14. kapitola 

Rozhodol sa viesť spoločný život s priateľmi 

 

S niekoľkými priateľmi sme uvažovali a zhovárali sa, roztrpčení 

ťažkosťami života, a skoro sme sa už rozhodli, že budeme žiť spokojným 

životom, ďaleko od sveta. Chceli sme to urobiť takto: zo svojho 

súkromného majetku chceli sme utvoriť spoločný, akoby rodinný 

majetok, aby v úprimnom priateľstve nepatrilo jedno tomu a druhé 

tomu, ale aby všetko bolo spoločné. Počítali sme s tým, že nás bude 

všetkých asi desať, medzi nami aj veľmi bohatí, najmä Romanianus 

z toho istého mesta ako ja, ktorého vtedy veľmi súrne súkromné 

záležitosti priviedli k dvoru. Ten bol od najútlejšej mladosti mojím veľmi 

dobrým priateľom. On najväčšmi nástojil na tom a jeho slovo najviac 

platilo, lebo jeho majetok veľmi prevyšoval majetky ostatných. 

Rozhodli sme sa, aby dvaja z nás ako predstavení starali sa o naše 

potreby, kým ostatní budú odpočívať. Keď sme však začali uvažovať, či 

to dovolia manželky, ktoré niektorí už mali a niektorí si zamýšľali vziať, 

celá tá vec, ktorú sme si utvorili, sa nám rozplynula v rukách, rozpadla 

sa, a odložili sme ju. Začali sme znova vzdychať a nariekať a obrátili 

sme svoje kroky na široké a vychodené cesty sveta. Mnoho plánov bolo 

v našom srdci, ale tvoje ustanovenie zostáva naveky. Podľa toho 

ustanovenia vysmial si sa z našich plánov a prichystal si nám svoje. 

Chystal si pre nás pokrm v čase príhodnom, chcel si otvoriť svoju ruku, 

aby si naplnil našu dušu požehnaním.  

Citované podľa: Sv.Augustín, Vyznania, Lúč, Bratislava, 1997 

 


