
 

 

 
 

Rozhodnutia,  
predpisy, zákony, programy, politiky..., ktoré neraz vznikli ako dobre 

mienená snaha riešiť nejakú záležitosť, vyprodukujú dosť často tzv. 

nezamýšľané dôsledky. Ich riešenie je niekedy väčším bolením hlavy ako 

bol pôvodný problém. Nehovoriac o tom, aké nové dôsledky prinesie 

riešenie nezamýšľaných dôsledkov. Najmä preto, že je ťažké, a vo 

verejnosti takmer nemysliteľné, priznať omyl a pokúsiť sa vrátiť veci, 

pokiaľ sa dá, do pôvodného stavu. A tak opravujeme neopravené opravy, 

ktoré je potrebné znova opravovať. Tento začarovaný kruh je nielen 

pevný, ale aj veľký a akoby sa stále zväčšoval. Je to vlastne 

začarovaná sieť. Všetko so všetkým súvisí a naša ľudská kapacita 

nestačí na jej rozpletenie. Zamotávame sa. 
pokračovanie vo vnútri 

Bohoslužby 

7.7. 9:30  Jaroslav Tomašovský 

14.7. 9:30 

 

10:00 

 Euan Dodds  

VEČERA PÁNOVA 

EKUMENICKÉ BOHOSLUŢBY  V DOLNEJ SEČI  

21.7. 9:30  Martin Uhriňák 

28.7. 9:30  Miroslav Haszics 

4.8. 9:30  Ján Verčimák 

11.8. 9:30  Milan Prišťák 

18.8. 9:30  Štefan Evin 

VEČERA PÁNOVA 

25.8. 9:30  Štefan Evin  

Sobáš  

31.8.  Starý Tekov 15:00  Samuel Kušnierik & Miriam Šajbenová 
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Podnety k modlitbám: 

Porada staršovstva 
 15.7.  pondelok 18:00 

Celoslovenský pobyt seniorov 
 30.6.-6.7. Remata 

Výlet dorastu 
 2.7.-8.7. Diel 

 

 14.7.- 21.7. KECY, Patrovec 

Výlet MDK 
  24.7.-31.7. Drábsko 

Výlet mládeže 
 6.8.-10.8. Malinô Brdo 

Veľký detský letný pobyt Cirkvi bratskej 
  10.8.-17.8. Ţdiar, Belianske Tatry 

Detský letný tábor  
  20.8.-23.8. MC Kontakt, Levice 

MaMi klub 

 10.7. streda 9:30  14.8. streda 9:30 

 17.7. streda 9:30  21.8. streda 9:30 

 7.8. streda 9:30  28.8. streda 9:30 

55. výročie svadby si pripomínajú 
 Karol a Dobroslava Tichí z Levíc (21.7.)  

60. výročie svadby si pripomínajú 
 Ján a Zuzana Benkeiovci z Dolnej Seči (18.8.)  
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Blahoželáme k narodeninám 
Tomašovská Zuzana, Horná Seč, (93) 1.7.  

Benkeiová Zuzana, Dolná Seč, (83) 3.7.  

Valová Helena, Nový Tekov, (64) 5.7.  

Márföldyová Eva, Dolná Seč, (60) 7.7. 

Hurajová Zuzana, Horná Seč, (75) 9.7.  

Pápaiová Zuzana, Horná Seč, (65) 10.7. 

Nagy Ján, Dolná Seč, (61) 11.7. 

Zomborský Štefan, Levice, (66) 17.7.  

Suchánsky Štefan, Levice, (69) 18.7.  

Racsková Anna, Levice, (65) 21.7. 

Kóšová Zuzana, Nový Tekov, (63) 21.7. 

Benkei Ján, Dolná Seč, (84) 23.7.  

Machajdík Vladimír, Horná Seč, (63) 23.7. 

Lakatošová Helena, Levice, (60) 23.7. 

Šajbenová Alţbeta, Levice, (94) 25.7.  

Márföldiová Irena, Levice, (75) 27.7.  

Tichá Dobroslava, Levice, (76) 29.7.  

Tomašovská Zuzana, Levice, (70) 31.7.  

Greksová Mária, Horná Seč, (78) 1.8.  

Šajbenová Mária, Levice, (63) 3.8. 

Suchánska Ruţena, Levice, (70) 7.8.  

Chabadová Mária, Kalná n/Hronom, (66) 7.8.  

Lülei Viktor, Levice, (71) 9.8.  
Guťan Michal, Levice, (66) 9.8. 

Henţelová Helena, Levice (60) 17.8. 

Szakosová Helena, Levice, (79) 19.8.  

Moravský Jozef, Kalná n/Hronom, (89) 24.8.  

Sakošová Zuzana, Horná Seč, (81) 26.8. 

Moravská Oľga, Levice, (62) 26.8.  

Debrovská Elena, Levice, (67) 29.8.  

Čelovsky Ján, Dolná Seč, (83) 31.8. 

Rozlúčili sme sa  
s Helenou Školníkovou z Dolnej Seči vo veku 100 rokov (8.6.) 

 

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

7.7. Suchánska Ruţena 
Bálintová Kristína  

4.8. Adamiová Zuzana (HS) 
Zomborská Alţbeta 

14.7. Greksová Alena (HS) 

Machajdíková Helena  

11.8. Sirotňáková Erika 

Tomašovská Judita (HS) 

21.7. Haszicsová Darina 

Potocká Valéria 

18.8. Henţelová Elena (HS) 

Fazekašová Ľubica 

28.7. Nagyová Emília (DS) 
Markušová Anna 

25.8. Bencsová Alţbeta 
Márföldiová Eva  

 

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 

 

Zodpovedný redaktor Infolistu: Rastislav Števko 

Uzávierka čísla: Vţdy v stredu pred poslednou nedeľou v mesiaci. 

mailto:levice@cb.sk
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pokračovanie z prvej strany 

Znova mi to udrelo do očí, keď som videl novučičkú vypulírovanú 

bronzovú bustu husára Gábriša. Nevdojak som začal tipovať, že ako 

dlho vydrží táto cenná druhotná surovina na jeho náhrobku. Lebo 

odkedy sa vykupujú farebné kovy, zdá sa, že aj kovové sochy a busty 

to majú zrátané. Menšie skôr, väčšie neskôr. Záleží aj na výške 

podstavca. Busty hrdinov a poklopy z kanálov sa stretávajú v jednom 

kontajneri zberných surovín ako nezamýšľaný dôsledok vykupovania 

kovov. Aj najlepší zákon - a ak taký existuje, tak práve on - odhaľuje 

našu ľudskú pokrivenosť. Ak nie je správny „zákon“ zapísaný v našom 

svedomí, v našom srdci, tak nič zvonka nezabezpečí správne konanie. 

„...Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha“(Dávid). 

Ale aby som nezabudol na inšpirujúceho husára Gábriša (celým menom 

Ladislav Škultéty, 1738-1831). Plynulo ovládal slovenčinu, maďarčinu, 

nemčinu a latinčinu. Keď mal 75 naučil sa po francúzsky. Historici ho 

volajú aj večný husár a najslávnejší vojak sveta. Už 12 ročný sa 

prihlásil ako dobrovoľník k husárom, aby v sedle odslúžil 81 rokov až do 

smrti vo veku 93 rokov. Zúčastnil sa 22 vojnových ťažení a 256 bitiek. 

Bol doživotným zástavníkom 8. husárskeho pluku. 

Keď už ako staručký vojak dostal mimoriadny príplatok k žoldu, napísal: 

„...zlatky, ktoré mi chcete darovať, pošlite, prosím, mojím rodákom do 

pružinského Mojtína, nech za ne postavia kostol a školu, aby moji 

rodáci nemuseli chodiť do sveta negramotní, ako som musel ísť ja.“   

Traduje sa, že v roku 1825 si vtedy 87-ročného vojaka so zástavou 

všimol na prehliadke cisár František. Gábriš ho žiadal o jediné -  

aby mohol zostať doživotným zástavníkom, čo sa mu aj splnilo. 

Vernosť. Lojalita. Vytrvalosť. Dobrý vojak. Asi na toto myslí apoštol 

Pavol, keď píše Timotejovi (2Tim 2:3): Spolu so mnou znášaj utrpenie 

ako dobrý vojak Ježiša Krista.  

Štefan Evin 
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Miesto pre Božiu reklamu                                Timea Greksová 

Pán Boh ma poţehnal uţ pri mojom začiatku a to tak, ţe som sa 
narodila do funkčnej kresťanskej rodiny, ktorá ma celé moje detstvo 

viedla k Pánu Bohu. Chodenie do kostola či modlenie sa, boli 

neodmysliteľnou súčasťou môjho ţivota. Od malička som Pána Boha 

brala ako osobu, ktorá ma vidí, počuje a zaujíma sa o mňa. 

Spomínam si na jeden konkrétny deň, keď nás pani učiteľka v besiedke 

vyzvala, aby sme odovzdali svoje ţivoty Pánu Bohu, ak v neho veríme 

a ak veríme tomu, ţe za nás zomrel. Neváhala som, lebo týmto veciam 

som verila z celého srdca, tak som sa postavila a spolu ďalšími deťmi 
sme prijali Pána Jeţiša modlitbou. Samozrejme, v tom čase som ešte 

presne nerozumela o čo vlastne ide, ale jedno som vedela – ţe Mu túţim 

patriť. 

Roky ubiehali a my sme sa s rodičmi a bratom presťahovali do 

zahraničia, do Severného Írska. Veľmi som sa tešila, brala som to ako 

veľké dobrodruţstvo, ozvláštnenie môjho ţivota, ale netušila som, ţe 

toto obdobie bude pre mňa aţ také ťaţké. V tom čase som uţ bola MDK-
čka a veľmi mi chýbali moji kamaráti, a zvyšok rodiny, ale tak isto 

spoločenstvo. Cítila som sa tam veľmi osamelá aj napriek tomu, ţe som 

s rodičmi trávila veľmi veľa času. Chýbali mi priatelia, túţila som s nimi 

byť a namiesto toho som sa od detí v škole dočkala len ukazovania 

prstom či posmeškov. 

V Írsku sme si našli veľmi podobný zbor tomu nášmu, ale problém bol, 

ţe som nevedela po anglicky - z kázní som nič nerozumela, piesne boli 

zrazu len o hudbe a s mladými som sa nestýkala. Musím priznať, ţe 
som si to celé predstavovala veľmi naivne. Myslela som si, ţe sa na toto 

obdobie „pozastaví“ môj ţivot na Slovensku a keď sa vrátim, vrátim sa 

presne k tomu, čo som zanechala. Tak isto som si to predstavovala s 

mojím ţivotom s Jeţišom. Vravela som si, ţe nevadí, na chvíľu sa Mu 

nebudem venovať, nebudem náš vzťah budovať a pozastavím svoj ţivot s 
Ním. „Naplánovala“ som si, ţe keď sa vrátim, vtedy sa Ním začnem 

znova zaoberať, lebo začnem chodiť na MDK a do kostola. Našla som si 

výhovorky: veď predsa nerozumiem kázňam, nemám čas na čítanie 

Biblie a okrem toho, som ešte príliš mladá, aby som Biblii rozumela…  

mýlila som sa. 

A preto som sa so všetkými ťaţkými vecami snaţila vyrovnávať sama. 

Nevravela som o nich ani mojim rodičom, mala som pocit, ţe majú dosť 
svojho trápenia. Nevravela som o nich ani Bohu, myslela som si, ţe to je 

niečo, čo mi dal do ţivota, aby som zvládla sama. Mala som pocit, ţe so 

mnou nie je a zostal so všetkými mojimi priateľmi na Slovenku. 

Spoliehala som sa len na seba, na svoju silu a bola som si jediná opora. 

Uzavrela som sa do veľkej ulity, kde som uchovávala všetky moje 
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trápenia a z ktorej som chcela výjsť čo najskôr, ako prídem na 

Slovensko. 

Keď sme sa vrátili, očakávala som veľké zmeny v mojom ţivote. Strašne 

som sa tešila. Vrátila som sa k mojim priateľom, do školy, do MDK a do 

kostola. Vrátili sme sa v lete a išla som rovno na MDK-cky výlet.  

„Naplánovala“ som si, ţe pri výzve niečo preţijem a odovzdám znova svoj 
ţivot Pánovi Jeţišovi. Myslela som si, ţe človek sa obráti vtedy, keď sa 

so slzami zrúti na zem a v tom momente sa zmení celý jeho ţivot. Výzva 

prišla, ale so mnou to ani nepohlo. Bola som strašne sklamaná a prišla 

na mňa obrovská zúfalosť, nechápala som, prečo sa so mnou nič 

nestalo. Ulita pretrvávala a z otvoreného veselého stvorenia sa pomaly 
stávalo zatrpknuté, mrzuté 14-ročné dievča. Zvyšok základnej som 

preţila stratená v dave. Neţila som kaţdý deň s Pánom Jeţišom, ale 

túţila som po tom. Netušila som však, ako sa mám k Nemu znova vrátiť. 

Na strednú školu som sa netešila, bola som unavená zo zmien a chcela 

som uţ konečne zotrvať v niečom známom. V kolektíve sme mali veľmi 

zlé vzťahy, bola som zúfalá a nešťastná a uţ som nevládala čerpať 

energiu sama zo seba. V triede som mala len jednu priateľku, ktorá 
v tom období taktieţ preţívala ťaţké chvíle. Ako maličkú, ju rodičia 

nosili do kostola a ona postupne začala hľadať Pána Boha. Veľmi veľa 

sme sa rozprávali, pýtala sa ma mnoho otázok a ja som sa jej snaţila 

odpovedať. Rozprávala som jej o Boţej láske, o Jeho obeti a o tom, aký 

je verný. Aj keď som sa od Pána Boha cítila veľmi vzdialená, práve tieto 

rozhovory mi pomohli spamätať sa. Rozprávala som jej jednoduché 
pravdy, ktoré som vedela od malička a tieto moje slová postupne 

nezačali zasahovať len ju, ale aj mňa. Stačilo mi len jednoduché 

vyslovenie tých právd, ktoré boli niekde hlboko v mojom vnútri a ja som 

postupne začala pociťovať samého Boha a nezlomnú istotu v mojom 

srdci. Stalo sa niečo, čo som nečakala. Snaţila som poslúţiť druhému 

a Pán Boh si práve toto pouţil nato, aby si ma k sebe pritiahol. Nechal 
sa nájsť a ja som znova mohla preţívať Jeho prítomnosť, čerpať z Jeho 

nekonečnej sily a zrazu som v ňom mala oporu o akej som uţ veľmi dlho 

snívala. Necítila som sa sama a konečne odišiel môj večný strach zo 

smrti a ostala len radosť, lebo som vedela, ţe aj napriek mojím 

neustálim chybám a zlyhaniam som zachránená a môţem sa zas 
a znova očisťovať od všetkého zlého u Toho, ktorý za mňa poloţil svoj 

ţivot. Pochopila som, ţe kresťanstvo, či obrátenie nie je o emóciách, ale 

o rozhodnutí a prijatí. S odstupom času vidím, ţe Pán Boh ma nikdy 

nenechal kráčať samú, vţdy bol hneď za mnou a volal ma. Problém bol 

vo mne – neotočila som sa. 

* 
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Pokračovanie z minulého čísla 

Náš predpokladaný evanjelikalizmus                  Ján Henţel 
Predsednícka správa na Spoločnej konferencii CB 10. 5. 2013 v Brne 

Ďalším znakom predpokladaného evanjelikalizmu je posun v našom 
chápaní spásy. Podľa neho hriech nie je natoľko našou vzburou proti 

Bohu, ktorá vyvoláva jeho spravodlivý hnev (Ef 2:3), ale skôr zranenie, 

ktoré je treba vyliečiť. Potom ani Spasiteľ nie je „Baránok Boţí, ktorý 

sníma hriechy sveta“ (Jn 1:29) a kladie svoj ţivot namiesto nás, ale skôr 

romantický pastier slovenských strání, ktorý nosí unavené a zranené 

ovečky na rukách. Týmto nepopieram, ţe Jeţiš Kristus je aj Najvyšším 
Lekárom ľudských duší, aj skvelým príkladom láskavého ţivota. Len 

upozorňujem, ţe sem presúvame svoj dôraz a Jeţišovu zástupnú obeť 

zmierenia iba predpokladáme. V súvislosti s osobnou spásou čoraz 
menej hovoríme o pokání, uverení (apprehensiofiducialis), obrátení 

(konverzii), či znovuzrodení. Čoraz viacej hovoríme, ţe človek sa stretol 

s Bohom, či preţil niečo s Bohom. Ani toto nie je zlé, ale táto trajektória 
ľahko vyústi do univerzalizmu, podľa ktorého Boţia láska nakoniec 

všetkých zachráni. 

S tým súvisí aj tretí dôleţitý znak predpokladaného evanjelikalizmu, 

ktorým je posun v našom porozumení cirkvi. Evanjelikálna cirkev je 

inkluzívna vo svojej zvesti, ale exkluzívna vo svojom členstve. To 

znamená, ţe ohlasuje evanjelium pre všetkých ľudí bez rozdielu, ale za 

svojich príslušníkov povaţuje iba tých, ktorí evanjelium prijímajú 
a podľa neho ţijú. Cirkev bratská patrí od svojho začiatku medzi tzv. 

výberové cirkvi. Rozlišuje medzi cirkvou viditeľnou a neviditeľnou. 

„Neviditeľná zahŕňa iba tých, ktorí sú v pravde údmi tela Kristovho, 

znovuzrodení z Ducha svätého, obmytí Kristovou krvou, z ktorých sa 

ani jeden Pánovi nestratí.“ Túto svätú cirkev bez poškvrny a vrásky 

predstavovať a dosahovať je úlohou a snahou cirkvi viditeľnej, ktorá sa 
zhromaţďuje a organizuje k Boţej oslave a k šíreniu Boţieho kráľovstva 

na zemi. „Táto viditeľná cirkev bude najbliţšie k svojmu ideálu tam, kde 

bude zloţená z najväčšieho počtu znovuzrodených a dá sa riadiť 

a spravovať Duchom svätým podľa slova Boţieho čistého 

a nefalšovaného a vysluhuje si sviatosti, ako to Kristus prikázal. K tomu 
vykonáva kázeň podľa slova Boţieho, bdie nad vzrastom v milosti, 

chráni sväté svätým a bráni, aby hriech a počet neznovuzrodených 

nezavládol.“ Uţ pred 100 rokmi podľa vzoru starej Jednoty pokladala za 

svojich členov iba tzv. „prospievajúcich“ a „k dokonalosti sa nesúcich.“ 

Uţ vtedy otvorene priznávala: „My máme síce mnoho neúspechov 

s deťmi v našich rodinách, ale aspoň mŕtvosť sa nesnaţíme obliecť do 

rúcha cirkevného členstva.“ 
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Som rád, ţe zachovávame inštitút členov, prípravných členov (alebo 

katechuménov) a deti členov a prípravných členov. Znepokojuje ma však 

rastúca tendencia zmazávať  hranice medzi tými, ktorí sú vo vnútri 

a vonku cirkvi. Čoraz viac staršovstiev sa zdráha skúmať vieru a ţivot 
členov. Stále hovoríme o deťoch, ktoré sa narodili vo veriacich rodinách, 

ako o „našich“ deťoch, aj keď je evidentné, ţe Krista nenasledujú. 

Samozrejme, toto má svoje opodstatnenie, lebo iba Pán, nie staršovstvo, 

pozná s absolútnou istotou tých, ktorí sú jeho. To však nezbavuje 

staršovstvo zodpovednosti „usudzovať,“ kto je „zrelý, aby bol počítaný do 
členstva.“ Ako inak budeme vedieť, voči komu máme zodpovednosť 

evanjelizačnú a voči komu máme zodpovednosť pastoračno – kázeňskú? 

Zmenené náboţenské a kultúrne prostredie si vyţaduje zmenené 

prístupy, napríklad dlhšiu a podrobnejšiu prípravu ku krstu alebo 

k potvrdeniu krstu, ale nesmieme sa vzdať princípu, ţe do cirkvi patria 

iba tí, ktorých Boh povolal, Jeţiš Kristus vykúpil, Duch svätý 

znovuzrodil a v ich ţivote je viditeľné jeho ovocie. 

Čo som tu heslovite naznačil teologicky, popísal profesor Christian 
Smith a jeho kolegovia sociologicky. Po rozhovoroch so stovkami 

mladých ľudí o náboţenstve, bohu, viere a modlitbe, zhrnuli  systém 

viery beţného mladého človeka do týchto 5 bodov: 

1. Existuje nejaký boh, ktorý stvoril svet a bdie nad ţivotom ľudí na 

zemi. 

2. Tento boh chce, aby boli ľudia k sebe navzájom dobrí, milí 

a féroví tak, ako to učí Biblia a väčšina svetových náboţenstiev. 

3. Hlavným cieľom ţivota je byť šťastný a mať zo seba dobrý pocit. 

4. Boh väčšinou nezasahuje do ţivota, iba vtedy, keď treba vyriešiť 

nejaký veľký problém. 

5. Dobrí ľudia pôjdu do neba, keď zomrú. 

Smith nazval tento systém viery moralistický a terapeutický deizmus 

(MTD). Moralizmus je viera, ţe kresťanský ţivot je postupným 

vylepšovaním nášho správania. Evanjelium nám však hovorí, ţe normou 

mravnosti je Jeţiš Kristus a my jeho morálku dosiahneme iba tak, ţe 

Boh nás prehlási za spravodlivých pre zásluhy Jeţiša Krista (R 4:3-8). 
Terapia vyplýva z viery, ţe Boh chce, aby sme boli šťastní, aby sme sa 

cítili dobre. Ak idete do zhromaţdenia, nie práve toto si odtiaľ chcete 

odniesť? Toto nie je náboţenstvo kajania sa z hriechov a sluţby 

zvrchovanému Bohu. Ľudia si ţiadajú a kazatelia poskytujú potešenie, 

uistenie a povzbudenie. V terapii je Kristov kríţ skôr rušivým prvkom. 

Praktický deizmus sa správa k Bohu ako k boţskému čašníkovi, ktorý 
stojí opodiaľ, aby nás nevyrušoval, ale aby nám pomohol, keby sme 

niečo od neho potrebovali, alebo keď si sami nevieme rady. Boha robíme 

potom aj zodpovedným za našu bolesť a za všetko, čo sa nám nepodarí. 
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Moralistický a terapeutický deizmus ešte nepopiera evanjelium. Len 

z Boţej spravodlivosti presúva dôraz na našu spravodlivosť. Od 

záchrany z večnej záhuby presúva pozornosť na vylepšovanie kvality 

nášho ţivota a Boha, ktorý demonštroval svoju spravodlivosť a lásku 
v Kristovom kríţi, robí prijateľným alebo neprijateľným podľa toho, či sa 

naše predstavy a záujmy v ţivote napĺňajú. 

Záver 

Alebo sa vrátime k podstate evanjelikalizmu, alebo ak teraz zostane iba 

predpokladaný, tak po nás prídu ľudia, ktorí ho poprú. Ak je toto 

pozorovanie o našom predpokladanom evanjelikalizme správne, je ďalšie 

štádium, v ktorom ho poprieme, nevyhnutné? Vzorec, ktorý sa 

v dejinách často zopakoval, ešte neznamená, ţe sa opakovať nevyhnutne 

musí. Uţ viac ako 20 rokov máme partnerské vzťahy s anglickým 
zborom v St. Albans. Pred rokom som sa zúčastnil na 362. výročí jeho 

zaloţenia. Spomínajú najmä 2 krízové obdobia, keď takmer zanikol. 

Z Boţej milosti sa však vrátili k evanjeliu zjavenému v Písme svätom 

a stelesnenému v ţivote a diele Jeţiša Krista. Zvestujú nemenné slovo 

Boţie do neustále sa meniaceho sveta a Pán – hoci nie deň čo deň, ale 
sústavne – pridáva k ich spoločenstvu tých, čo povoláva na spásu (Sk 

4:47).  

Vernosť evanjeliu nezachováme iba opakovaním tých istých slov a tých 

istých spôsobov, ktoré pouţívali naši predkovia. Potrebujeme sa 

zjednotiť – a to nielen zbory Cirkvi bratskej, ale aj mimo nej – na obsahu 

evanjelia a na podstate sluţby, ktorá sa sústreďuje na evanjelium. 

A tak vám ţehnám slovami apoštola: „Buďte pevní, neochvejní, buďte 

stále horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je 

márna v Pánovi“ (1K 15:58)! 

Veriť v Boha nie je problém, ale                                         
Odpovedá Max Kašparů, český psychiater, pedagóg, teológ, diakon, 

spisovateľ. 

Boli ste vždy veriacim? 

Som z ateistickej rodiny. Do dvadsiatky som bol ateista. Keď sa stretám 

s ľuďmi, ktorí sa k viere stavajú militantne, neirituje ma to. Aj ja som 

taký bol. Prvá konverzia bola, keď som uveril v Boha. Aţ po rokoch 
prišla druhá konverzia a ja som konečne uveril Bohu. Lebo veriť v Boha 

nie je problém, to je fráza - jasné, viem, ţe nejaký Boh je, len nech mi dá 

pokoj. No tá druhá viera, keď sa Bohu oddáme, keď ho prijmeme, je iná 

dimenzia ţivota. 

Dnes nemáte pochybnosti? 
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K viere pochybnosť patrí! Ak mi niekto povie, ţe nikdy ţiadnu 

pochybnosť nemal, tak sa pýtam, či vôbec mal nejakú vieru. Otázky 

patria k viere. 

Práve vám vychádza kniha Po lane ku Kristovi. O čom je? 

Je to kniha pre ľudí, ktorí hovoria, ţe majú vieru, ale pritom stále stoja 

na mieste... K Bohu môţeme ísť aj cez nešťastie, bolesť alebo iné 

záţitky. A to je cesta po lane. Horolezec príde k cieľu, lebo ak sa drţí 

lana, nezablúdi. Píšem v nej, čo si zobrať, ako sa správať, ako lano 

ukotviť, ako urobiť uzol... 
Štefan Chrappa v časopise .týţdeň, 25/2013, str. 43, vybral Š.E. 

Kríky na kraji vodopádu                                    Mária Kohútová 
Pred nami sú dva mesiace prázdnin, dovoleniek a výletov. Mnohí sa 

dostanú na rôzne miesta, do rôznych situácií, niektoré naše deti sa 
ocitnú v cudzom prostredí zahraničia a pod. Máme obavy, aby obstáli, 

nepoškvrnili sa, ale to platí aj o rodinách a dospelých jednotlivcoch. 

Mnoho som rozmýšľala prečo sa tak „lepí“ svet na niektorých kresťanov. 

Ako tomu predísť. Akú obranu, imunitu... nájsť? Pozerala som pred 

časom dokument o najväčšom vodopáde sveta. Voda sa valila silným 

prúdom do hlbokej priepasti. Niesla so sebou všetko čo v nej plávalo.  

Na okraji vodopádu bolo niekoľko celkom malých kríkov, ktoré boli silno 

namáhané divokým prúdom vody. Zachveli sa, zamočila ich fŕkajúca 
voda, zakolísali sa, ale vţdy sa vrátili do pôvodnej polohy a nedali sa 

stiahnuť do hĺbky. Korene mali silno pustené v puklinách skaly. Do 

hlbín padali iba mŕtve konáre a smeti  plávajúce na vode. 

V tom istom čase som čítala knihu Ezechiela, a tam hneď na začiatku 
stojí ...keď som bol medzi zajatými na rieke Chebáre, ţe sa otvorili 
nebesia, a videl som videnia Boţie – opisuje Ezechiel svoju skúsenosť. 

Boh bol prítomný svojmu sluţobníkovi aj v prostredí pohanov 

a nepriateľov. Dokonca mu dáva videnia a hovorí k nemu uprostred  
poškvrneného národa. Prečo? Ezechiel bol silno zakorenený v Bohu a ţil 

s ním v kaţdom čase. 

Tieto dve udalosti ma veľmi oslovili a upokojili. Nemusíme sa nechať 

strhnúť dobou, či spôsobmi okolia. Moţno nás ofŕka, oveje, ba aj 

dokmása „vietor a voda“ tohto sveta, ale my môţeme stáť. Boh môţe  

k nám hovoriť aj na miestach, kde ţijú pohania ak zostávame v Ňom a  

s Ním. Môţeme mať s Ním osobné skúsenosti. Mojim prianím je, aby aj 
toto leto deti Boţie, a aj tie naše, vedeli obstáť čistí a svätí v kaţdej 

situácii. Boli zakorenení v Bohu tak silno, aby ich nič nevytrhlo z lásky 

Boţej. 
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Gratulujeme absolventom...                                                     
1. Ing. Bachorík Ján - Slovenská technická univerzita, 

Materiálovo-technologická fakulta, Trnava 

2. Mgr. Greksová Bohuslava – UMB, Pedagogická fakulta, Banská 

Bystrica 

3. Ing. Gulas Daniel - Slovenská technická univerzita, Strojnícka 

fakulta, Bratislava  

4. Ing. Fazekašová Andrea – UMB, Ekonomická fakulta, Banská 
Bystrica  

5. Mgr. Zuzana Márföldiová – UKF, Filozofická fakulta, Nitra  

6. Bc. Ingrid Márföldiová – UKF, Filozofická fakulta, Nitra 

7. Bc. Erika Molnárová - UKF, Pedagogická fakulta, Nitra 

8. Mgr.Art. Prištiak Tomáš – VŠMÚ, Filmová a televízna fakulta, 
Bratislava  

9. Bc. Prišťáková Katarína – UMB, Pedagogická fakulta, Banská 

Bystrica 

* 

1. Evin Matej – Gymnázium Andreja Vrábla, Levice 

2. Greksová Timea – Gymnázium Andreja Vrábla, Levice 

3. Kerekrétyová Rút – Gymnázium Andreja Vrábla, Levice 

4. Kohút Matúš – Stredná odborná škola, Kalná nad Hronom 

5. Malý Erik – Stredná odborná škola, Kalná nad Hronom 

6. Marföldy Marek – Gymnázium Andreja Vrábla, Levice 

7. Prištiaková Kristína – Gymnázium Andreja Vrábla, Levice 

8. Prišťák Ján – Gymnázium Andreja Vrábla, Levice 

* 

1. Baltazárová Rút – ZUŠ, Levice, klavír 1. stupeň 

2. Guťanová Karmen – ZUŠ, Levice, klavír 1. stupeň 

3. Petrová Lilien – ZUŠ, Levice, literárno-dramatický odbor 

4. Racsková Michaela – ZUŠ, Levice, výtvarný odbor 

A blahoželáme aj tým, o ktorých sme sa to zatiaľ nedozvedeli... 
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Modlitebné hodiny júl – december 2013 
 

 Levice Horná Seč Dolná Seč M.Ludany N.Tekov 

3.7. Š.Evin Senior Garden J.Tomašovský  Š.Suchánsky 

10.7. J.Prištiak Š.Evin  G.Sirotňák  

17.7. J.Verčimák Senior Garden E.Uličná  Š.Evin 

24.7. B.Zomborský M.Haszics  O.Garaj  

31.7. Ľ.Fazekaš Senior Garden Cs.Tolnai  V.Suchanský 

7.8. G.Sirotňák M.Tomašovský  M.Prišťák  

14.8. Š.Hasič Senior Garden J.Kohút  D.Fazekaš 

21.8. Š.Suchánsky M.Haszics  Š.Evin  

28.8. R.Števko Senior Garden Š.Evin  J.Kováč 

4.9. Ch.Lehman J.Verčimák  J.Prišťák  

11.9. M.Prišťák Senior Garden O.Kerekréty  Š.Evin 

18.9. R.Mészároš M.Haszics  J.Kováč  

25.9. J.Bálint Senior Garden V.Suchanský  A.Moravský 

2.10. Š.Evin J.Henţel  J.Verčimák  

9.10. J.Tomašovský Senior Garden Š.Evin  J.Prišťák 

16.10. Cs.Tolnai Š.Suchánsky  Š.Evin  

23.10. J.Kohút Senior Garden Š.Hasič  M.Prišťák 

30.10. Z.Potocká M.Haszics  B.Zomborský  

6.11. M.Tomašovský Senior Garden J.Verčimák  Š.Evin 

13.11. O.Garaj O.Kerekréty  D.Peter  

20.11. J.Verčimák Senior Garden Š.Evin  V.Suchanský 

27.11. J.Prišťák M.Haszics  Š.Hasič  

4.12. J.Kováč Senior Garden Š.Suchánsky  J.Verčimák 

11.12. A.Moravský J.Tomašovský  Š.Evin  

18.12. E.Kohútová Senior Garden J.Henţel  R.Števko 

 


