
 

 

 
 

 
Nikdy 

 ich neviem rozlíšiť, lebo majú rovnaký zvuk. Vždy však signalizujú 

problém. Niekedy veľký problém, neraz aj katastrofu. Či už je to 

siréna policajného auta, siréna hasičov, alebo siréna sanitky. Žiaľ, 

veľmi často sa všetky ženú na jedno miesto nešťastia. Radi im dáme 

prednosť, lebo ich zavýjanie nám prenikavo pripomína, že o. i. sme 

v danej chvíli na tom o dosť lepšie ako ľudia, kvôli ktorým je ten hluk. 

Je to signál, ktorý pomáha, hoci aj znepokojuje, no priťahuje našu 

pozornosť a čím sme k nemu bližšie, tým väčšiu pozornosť vyžaduje. 

Aj Boh používal zvláštny signál, aby pútal pozornosť svojho ľudu, ktorý 

vyslobodil a viedol k slobode: „Ukazoval im cestu vo dne oblačným 

stĺpom a v noci stĺpom ohnivým, aby im svietil, takže mohli putovať 

dňom i nocou“ (Exodus 13:21). Zvláštny kompas a sprievodca. Božia 

signalizácia jeho osobnej prítomnosti a navigácia pre život nezhasla 

prekročením hraníc zasľúbenej zeme. Na Turíce - a až dodnes - Boh 

dal každému znovuzrodenému človeku zmocnenie a potrebnú navigáciu pre 

život s ním. Je to jeho Slovo (mapa) a jeho Duch (kompas a 

sprievodca): „Ukázali sa im ohnivé jazyky rozdelené tak, že na každom 

spočinul jeden“ (Skutky 2:3). Ježiš odišiel, ale nenechal nás bez svojej 

prítomnosti. Jeho Duch nerobí taký hluk ako sirény. Ale prevedie nás 

cez všetky križovatky života k večnému stretnutiu s Kristom.  
Štefan Evin 

 

Bohoslužby 

5.5. 9:30  Ján Verčimák 

12.5. 9:30  Milan Prišťák 

VEČERA PÁNOVA 

19.5. 9:30  Štefan Evin  * Turíce 

26.5. 9:30  Štefan Evin  
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Sviatok nanebovstúpenia Pána – spoločné bohoslužby 
9.5.  19:00  Štvrtok * Jaroslav Tomašovský 

Sviatok zoslania Ducha svätého – spoločné bohoslužby 
20.5.  19:00  Pondelok * Štefan Evin 

Sobáš  
18.5.  14:00  Štefan Vujčik & Viera Garajová 

Modlitebné stretnutia v stredu      
 

 

Levice 

(19:00) 

Horná Seč 

(19:00) 

Dolná Seč 

(19:00) 

M.Ludany 

(19:00) 

N. Tekov 

(19:00) 

1.5. R.Števko Š.Evin  O.Kerekréty  

8.5.  Senior Garden    

15.5. G.Sirotňák B.Zomborský J.Verčimák  Š.Evin 

22.5.  Senior Garden    

29.5. Cs.Tolnai M.Haszics  Š.Evin  

Porada staršovstva 
  6.5. pondelok 18:00 
 13.5. pondelok 17:00 

Stretnutie seniorov s obedom o 12:00  
5.5. nedeľa 13:30 

Konferencia Cirkvi bratskej  
 10.5.-11.5. piatok - sobota Brno 

Zborová škola pre každého 
Téma: Buď List Rimanom alebo Učenie o Bohu 

  31.5.-1.6. piatok-sobota 
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Olympiáda Cirkvi bratskej 
  24.5.-26.5. piatok-nedeľa 

MaMi klub 

 15.5. streda 9:30  29.5. streda 9:30 

 22.5. streda 9:30     

Hostitelia 
5.5. Zomborská Milena  

Tomašovská Marta (HS) 

19.5. Kováčová Júlia 

Bálintová Mária 

12.5. Mandúchová Janka 

Suchánska Emília 

26.5. Hurajová Alžbeta 

Galková Viera 

Blahoželáme k narodeninám 
Magnová Zuzana, Levice, (72) 2.5. 

Kováč Štefan, Levice, (69) 4.5. 

Machajdíková Emília, Horná Seč (60) 7.5. 

Prištiaková Lýdia, Levice, (74) 8.5. 

Adami Jozef, Horná Seč, (65) 8.5. 

Šajben Michal, Levice, (61) 8.5. 

Hankovská Jolana, Mýtne Ludany, (61) 23.5. 

Bencs Ján, Levice, (69) 21.5.  

Kerekréty Milan, Dolná Seč, (63) 25.5. 

Rozlúčili sme sa 
so Zuzanou Markušovou vo veku 85 rokov (6.4.) 

 

O čom rokovalo staršovstvo v apríli 
Informácie sú dostupné v tlačenom vydaní Infolistu.  
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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


   5 

Aj keby sa vrchy pohli                          Ondrej Suchanský 
Moje heslo na rok 2013 znie: „Aj keby sa vrchy pohli a kopce zakolísali, 
moja milosť sa nepohne od teba a moja zmluva pokoja sa nezakolíše, 
hovorí Hospodin, ktorý sa zľutúva nad tebou.“ Izaiáš 51:10 

Keď som si toto heslo na Silvestra vytiahol, vôbec som nemyslel, že tak 

skoro budem potrebovať, aby to bola skutočnosť v mojom živote.  

24.2.2013 som sa bol kúpať v Podhájskej. Keď som sa už v šatni po 

kúpaní obliekal, prišlo mi nevoľno a odpadol som tak, že mi jazyk 

zapadol. Vďaka Bohu bol práve v šatni človek z návštevníkov, ktorý mi 
podal odbornú prvú pomoc. Vytiahol mi jazyk a urobil mi masáž srdca. 

Išlo o minúty. Pán Boh to tak zariadil, že tento človek bol práve tam. 

Keď som sa prebral a doviezli ma domov, hneď som sa rozhodol ísť na 

operáciu srdca, ktorú som šesť rokov odkladal. 

Táto príhoda bola signálom od Pána Boha. Keď pred 6 rokmi pri 
preventívnej prehliadke zistili, že sa mi jedna chlopňa málo otvára, už 

vtedy ma posielal doktor na operáciu. Ja som to odmietol, lebo stále 

som sa ešte cítil dobre. Modlil som sa a veril, že ma Pán môže uzdraviť 

aj bez operácie. Ale Pán Boh mi po 6 rokoch dal jasný signál, že mám ísť 

na operáciu. Tak som poslúchol a šiel som za lekárom a povedal som 

mu, že už sa chcem dať operovať. A tak som bol 15.3. 2013 v Bratislave 
operovaný, kde mi dali novú aortálnu biochlopňu.  

Vďaka Bohu, operáciu som prežil a už sa zotavujem doma. Ďakujem aj 

vám všetkým, ktorí ste sa za mňa modlili. Veľmi som to potreboval. 

Ďakujem Bohu, že tento verš – Boží sľub – sa v mojom živote stal 

skutočným a živým. 

 

 

Vyznania                                   Aurelius Augustinus (354-430) 

Kniha siedma, 6. kapitola 

Zavrhol predpovede astrológov 

Už som zavrhol falošné predpovede a bezbožné blúznenia astrológov. Aj 

tu nech je velebené z hĺbky mojej duše tvoje milosrdenstvo, Bože môj. 

Ty – kto iný by nás mohol vyslobodiť od smrteľného bludu ako Život, 

ktorý nemôže nikdy zomrieť, ako Múdrosť, ktorá  nepotrebuje svetla 

a osvecuje duše, čo potrebujú múdrosť, Múdrosť, ktorá riadi svet až po 

padajúce listy stromov – ty jedine si vyliečil moju tvrdošijnosť, ktorou 
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som odporoval bystrému starcovi Vindiciánovi a veľmi nadanému 

mladíkovi Nebridiovi. Jeden prudko, druhý váhavo, ale často ma 

presviedčali, že nieto nijakej vedy, podľa ktorej by sa dala predpovedať 

budúcnosť. Ľudské predpoklady podporuje vraj často náhoda; že pri 

veľa rečiach povedia občas nevedomky nejakú budúcu pravdu, ale len 

náhodou. 

Postaral si sa mi o priateľa, ktorý sa síce chodil radiť s astrológmi, ale 

sám sa v tom nevyznal, a ako hovorím, chodieval ta len na radu zo 

zvedavosti. Poznal však predsa jednu udalosť, ktorú mu vraj rozprával 

jeho otec. Nevedel však, ako veľmi zmenilo jeho rozprávanie moju 

mienku o tom umení. Ten muž, menom Firminus, dobre vychovaný 

a v rečníctve zbehlý, pýtal sa ma, svojho dobrého priateľa, ako by som 

mu poradil v niektorých jeho záležitostiach, v ktoré on skladal všetku 

svoju nádej. Medziiným sa ma pýtal, čo súdim o takzvanom zoskupení 

hviezd. Ja, ktorý som sa začal v tej veci prikláňať k náhľadu 

Nebridiovmu, neodoprel som mu povedať svoj náhľad o veciach, 

o ktorých mal pochybnosť. Pripomenul som mu však, že som už skoro 

presvedčený o smiešnosti a márnivosti toho náhľadu.  

Potom mi on rozprával, že jeho otec, ako aj jeden jeho priateľ sa veľmi 

zaujímali o tú náuku. S rovnakou horlivosťou a spoločnou vášňou vrhli 

sa na tie hlúposti, takže si zapisovali aj hodinu narodenia domácich 

zvierat a zoskupenia hviezd v tom čase, aby tak získali určitú skúsenosť 

pre svoju náuku. Ďalej mi rozprával, čo počul od svojho otca. Keď 

matka mala porodiť Firmina, bola aj jedna otrokyňa otcovho priateľa 

samodruhá, čo nijako nemohol nespozorovať jej pán, ktorý spravodlivo 

pozoroval ešte aj čas svojich psov. Keď teda s nevšednou starostlivosťou 

pozorovali jeden svoju manželku, druhý svoju otrokyňu, zaznamenávali 

si dni, hodiny a minúty, stalo sa, že obidve ženy porodili naraz, takže 

zoskupenie hviezd bolo navlas rovnaké tak pri narodení syna, ako i pri 

narodení otroka. Keď obe ženy začali  pracovať k pôrodu, mužovia si 

oznámili vzájomne, čo sa v ich domoch robí. Pripravili si zvláštnych 

poslov, ktorí by ihneď oznámili narodenie, čo mohli ľahko urobiť, lebo 

boli predsa pánmi vo svojom dome. Poslovia sa stretli v rovnakej 

vzdialenosti od oboch domov, takže ani na jednej strane nebolo možno 

zaznamenať ani len najmenší rozdiel v zoskupení hviezd a v počítaní 

času. A predsa Firminus, ktorý pochádzal zo vznešenejšej rodiny, dostal 

sa vo svete na dôležitú cestu, nazhŕňal bohatstvá, dosiahol vážnosť, 

zatiaľ čo otrok, keďže nemohol nijako zmeniť svoj žalostný stav, stále 

slúžil svojim pánom, ako to Firminus dosvedčil. 
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Keď som počul o tejto udalosti a uveril v ňu pre hodnovernosť 

rozprávača, zanechal som všetky svoje váhania a usiloval som sa 

odvrátiť od tej všetečnosti najprv samého Firmina. Povedal som mu, že 

keby som mal podľa zoskupenia hviezd pri jeho narodení povedať 

pravdu, musel by som z nej vyčítať, že jeho rodičia sú poprední v meste, 

jeho rodina šľachetná, pôvod bezúhonný, výchova vzorná, vzdelanie 

dôkladné. A keby sa ma pýtal otrok, narodený pri takom istom 

zoskupení hviezd, aby som mu povedal pravdu, musel by som povedať: 

rodina nízkeho pôvodu, stav otrocký, vôbec všetko ďaleko inakšie 

a úplne ináč. Odkiaľ je to, že hoci podľa toho istého zoskupenia hviezd, 

predsa by som celkom ináč musel odpovedať keby som chcel povedať 

pravdu? Keby som však to isté povedal, musel by som povedať lož. 

Z toho som celkom určito usúdil, že správne odpovede, dané podľa 

zoskupenia hviezd, nie sú výsledkom nejakej vedy, ale náhody. 

Nesprávne odpovede nie sú z nedostatku skúsenosti, ale z oklamania 

náhody.  

Keď sa mi takto uvoľnila cesta, začal som rozmýšľať, ako sa zachovať, 

aby mi niektorý z tých pomätencov, ktorí si takto vyhľadávali živobytie – 

ktorých som si zaumienil napadnúť a na posmech obrátiť ich náuku -, 

nemohol vyčítať, že Firminus mne alebo otec jemu rozprával niečo 

nepravdivého. Preto som svoju pozornosť obrátil na narodenie 

dvojčeniec, ktoré prichádzajú obyčajne na svet tak chytro za sebou, že 

nepatrný časový rozdiel – nech mu už pripisujú význam akýkoľvek – 

nemožno ľudským pozorovaním presne určiť a naznačiť, aby z neho 

astrológ mohol predpovedať pravdu. Nebude však môcť povedať pravdu, 

lebo keď sa pozerá na tie isté znamenia, nemusel by to isté povedať 

o Ezauovi a Jakubovi, ktorí mali predsa také rozdielne životné osudy. 

Preto by cigánil. Keby však povedal pravdu, nemohol by povedať to isté, 

hoci by tie isté znamenia pozoroval. Jeho pravda by teda nebola veda, 

ale náhoda. Ty však, Pane, najspravodlivejší správca vesmíru, bez 

vedomia tých, čo sa pýtajú, a opýtaných, tajomným vplyvom pôsobíš, že 

duše podľa svojich tajomných zásluh počujú odpoveď z hĺbok tvojho 

spravodlivého súdu. Na to človek nemá hovoriť: „Čo je to? Načo je to?“ 

Nech to nehovorí, veď je len človek.  

Citované podľa: Sv.Augustín, Vyznania, Lúč, Bratislava, 1997 
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Milí bratia a sestry,  

dovoľte nám, pozvať vás čo najsrdečnejšie na jubilejný 10. 
ročník celoslovenského pobytu seniorov, ktorý sa uskutoční 
v Horskom hoteli Remata pri Handlovej.  

Rada Cirkvi Bratskej poverila zodpovedným organizátorom 
pobytu brata Dušana Kintlera.  Spolu s bratom Kintlerom 
sa na organizácii spolupodieľajú brat Štefan Suchanský zo 
zboru v Leviciach a za Radu Cirkvi Bratskej na Slovensku 
sestra Anna Andréová. Organizačnému tímu prisľúbili 

pomoc niekoľkí dobrovoľníci, ktorí sa zúčastnia pobytu na 
Remate. 

Prikladáme niekoľko dôležitých informácií o konaní pobytu.  

Termín konania: 30.06.2013 – 06.07.2013 

Cena za pobyt: 130 € (ubytovanie + celodenná strava)  

Prihlasovanie do: 20.05.2013 u manželov Suchánskych. 

Hotel Remata je situovaný v malebnom prostredí medzi 
Kremnickým pohorím a pohorím Vtáčnik. Je vzdialený 20 
km od mesta Bojnice, 20 km od kúpeľného mesta 
Turčianske Teplice a 20 km od mesta Kremnica. Súčasťou 
hotelového komplexu je zrekonštruované ubytovanie, 
reštaurácia, bowling, wellnes centrum, bazén, kryté ohnisko 
a mnoho ďalších služieb.  

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom konania pobytu sa s 
dôverou obráťte na organizátorov. Dušana Kintlera môžete 
kontaktovať na tel. č.: 0910 453 823, 
e-mail: kintler.dusan@gmail.com, 
alebo Štefana Suchánskeho na tel. č. 0915 068 848. 

Prajeme vám príjemný pobyt. 

 


