
 

 

 
 

 

Medzi  
zaujímavými knihami po mojom otcovi som našiel malú knižočku. Volá sa 

„Na každý deň“. Pamätám si, že sa z nej u nás doma čítalo ešte keď 

som bol dieťa. Obsah je stále dobrý - to si uvedomujem hlavne dnes, 

keď ju spolu s manželkou ráno používame. Ale už v detstve ma na nej 

priťahovala obálka. V zdanlivej komplikovanosti jednoduchá, ale 

výstižná. Je na nej fotografia slnečných hodín. Umelecky a technicky 

nádherne zladená konštrukcia. Pri raňajkách skúmam detaily a oceňujem 

pri tom aj prácu fotografa a grafika. Sú to veľmi spoľahlivé hodiny. 

Nezávisia od pružinky, ani od bateriek. Nevadí im zmena z letného na 

zimný čas a naopak (stále neviem, ktorý je ten „normálny“). Nikdy 

nestoja. Podľa kompozície a konštrukcie to vyzerá tak, že sú 

umiestnené na dlažbe na nejakom námestí. Dostupné, dajú sa ohmatať, 

dá sa byť ich súčasťou. Teda by nebol až taký problém namontovať 

k nim vodotrysk. Akurát, že nie sú vreckové. 

pokračovanie vo vnútri 

 

 

Bohoslužby 

6.10. 9:30  Štefan Evin 

13.10. 9:30 

 

 

14:00 

 Roman Neumann 

SLÁVNOSŤ VĎAČNOSTI 

VEČERA PÁNOVA 

POPOLUDNIE ZDIELANEJ  VĎAČNOSTI 

20.10. 9:30  Ján Verčimák 

27.10. 9:30  Milan Prišťák  
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Modlitebné stretnutia v stredu      
 

 

Levice 

(19:00) 

Horná Seč 

(19:00) 

Dolná Seč 

(19:00) 

M.Ludany 

(19:00) 

N. Tekov 

(19:00) 

2.10. Š.Evin J.Henžel  J.Verčimák  

9.10. R.Mészároš 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  

Vyučovanie pre všetky generácie 
Téma: Mám (budem mať) deti – a čo s nimi? Hosť: Roman Neumann 

  12.10. sobota 17:00 

Porada staršovstva 
 14.10.  pondelok 18:00 

MaMi klub  

 2.10. streda 9:30  23.10. streda 9:30 

 9.10. streda 9:30  30.10. streda 9:30 

 16.10. streda 9:30     

Zborové diskusné fórum 
  27.10. nedeľa 17:00 

Chceme hovoriť o aktuálnych témach bez toho, aby sa hneď robili  
rozhodnutia. Je to príležitosť pýtať sa, povedať svoj názor, priniesť 

podnet alebo návrh. Môžeme sa to navzájom učiť, aby to bolo dobré 

a efektívne. Niektoré z tém, o ktorých premýšľa staršovstvo: 

- Nové usporiadanie vzťahov medzi slovenskou a českou časťou CB 

- Podpora založenia zboru v Trnave 

- Stanovisko k rozvodom a novým sobášom 

- Etika sobášov a svadobných hostín 

- Iné – podľa toho, koho čo zaujíma 
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Hostitelia 
6.10. Hurajová Alžbeta  

Galková Viera 
20.10. Garajová Viera 

Boldišová Milica 

13.10. Lüleiová Júlia 

Guťanová Miriam (HS) 

27.10. Kušnieriková Alžbeta 

Lányiová Alžbeta 

Blahoželáme k narodeninám 

Šimková Mária, Mýtne Ludany, (91) 1.10.  

Tomašovský Michal, Horná Seč, (92) 2.10. 

Hurajová Zuzana, Levice (Perecká), (71) 6.10.  

Suchánsky Ondrej, Levice, (67) 8.10.  

Grekszová Mária, Horná Seč, (76) 10.10.  

Sakošová Helena, Levice, (61) 13.10. 

Huraj Pavol, Levice, (63) 16.10. 

Henželová Mária, Dolná Seč, (91) 17.10. 

Maczkóová Helena, Dolná Seč, (74) 19.10.  

Sujová Zuzana, Levice, (78) 31.10.  

Kerekréty Ondrej, Levice (60) 31.10. 

Narodila sa 
dcéra Máša, Jurajovi a Janke Kohútovým z Trnavy (12.9.) 

Rozlúčili sme sa  
s Juliannou Lakatošovou z Levíc vo veku 93 rokov (2.9.) 
so Štefanom Potoczkim z Mýtnych Ludán vo veku 81 rokov (19.9.) 

O čom rokovalo staršovstvo v septembri 
Informácie sú dostupné v tlačenom vydaní Infolistu. 
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pokračovanie z prvej strany 

Keď slnko nesvieti - chyba! Slnko vždy svieti! Tak teda, keď slnko 

nevidieť, zdá sa, že slnečné hodiny nemajú čo povedať. Ale stačí 

počkať. Len čo sa slnko ukáže, aj oni ukážu presný vzťah medzi slnkom 

a zemou. Možno práve teraz Boha nevidíme konať, nepočujeme alebo mu 

nerozumieme. Ale ak sa s túžbou po orientácii pozeráme na Jeho slovo, 

On k nám určite prehovorí. Tak ako slnko svieti neustále, aj Boh je 

s nami neustále. Je s nami aj vtedy, keď slnko zapadne. Ba bude 

s nami aj vtedy, keď už slnka vôbec nebude. On je Svetlo, On je Čas, 

On je večnosť, On je život. 
Štefan Evin 

Miesto pre Božiu reklamu                          Katarína Prišťáková 

20. mája som mala 22 rokov. Ja si to síce nepamätám, ale rodičia 

hovoria, že svietilo slnko, keď som sa narodila. Narodila som sa večer, 

pol hodinu pred Svätodušným zhromaždením. Moja starká Prišťáková 

pracovala v tom čase ako dojička kráv na družstve. Často mi spomína, 

ako bola v maštali a jej kolegyne – dojičky, bežali ku nej a kričali, že má 

dievča – prvú vnučku. Hovorí, že vtedy si zakryla tvár rukami a že 
plakala – ja verím, že od šťastia. Ako som rástla, moja rodina sa o mňa 

vzorne starala. Z môjho detstva si nepamätám takmer nič, okrem toho, 

že môj strýko mi obaril ruku horúcou vodou, no odčinil si to červeným 

svetrom, na ktorom bola pískajúca mačka – v tej dobe najnovšia detská 

móda. Keď sme boli s bratom trochu väčší, rodičia nám čítali Bibliu, 
modlili sme sa a chodili do kostola. Bolo pre mňa normálne chodiť do 

kostola, pretože celá moja rodina chodila do zhromaždenia tiež. Brala 

som to ako samozrejmosť. Prešla som si besiedkou, mladším dorastom 

(MDK). A pri MDK by som sa rada zastavila. 

Môj prvý MDK letný tábor bol v Plachtinciach spolu so Švajčiarmi. 

Posledný táborový večer sme mali meditačný chodník, kde sme mali 

zopár stanovíšť so zamysleniami o tom, čo urobil Ježiš pre to, aby sme 

boli zachránení. Ďalej sa tam spomínalo, že Ježiš môže byť Pánom 
môjho života a ak vyznám hriechy, poprosím o odpustenie, a prijmem 

ho do svojho srdca, budem mať večný život. Potom sme si mali vybrať 

z dvoch možností: buď ísť sa modliť s vedúcimi alebo ísť k ohňu 

a pokračovať v zábave s ostatnými MDK-čmi. Vybrala som si modlitbu 

s vedúcimi. A tam na základe otázok vedúcej a prečítaných textov na 
meditačnom chodníku som prosila o odpustenie hriechov, aby ma prijal 

ako Jeho dieťa. To bol môj prvý krok k Bohu. Ďalej som navštevovala  

stretnutia MDK. Mala som dve vedúce – Zuzku Potockú a Tami 

Kováčovú (vtedy ešte Markušovú), pri ktorých som mohla duchovne aj 
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osobnostne rásť. Prijímali ma napriek tomu, že som bola mladšia a veľa 

som sa od nich učila. Tak nastalo obdobie, kedy som hľadala aj seba, aj 

Pána Boha, kedy som spoznávala, čo znamená žiť s Bohom. Keď som 

išla do dorastu, bola som zavolaná ako pomocníčka do MDK a neskôr 

som sa stala vedúcou a v podstate som z MDK doteraz ešte neodišla.  

Cez službu v MDK som sa učila od ostatných spoluvedúcich a rástla 
som duchovne. Čerpala som a ďalej som dávala MDK-čom. Cez službu 

sa mi dostalo veľa požehnania, pochopila som, že bez Krista nič 

nedokážeme, že my zasievame ale On dáva rast, že len úplná dôvera 

v Neho nám dá pravý pokoj do srdca. Tešila som sa, keď na naše 

stretnutia prichádzali kamaráti, spolužiaci našich MDK-čov, keď išli 
s nami dokonca na letný tábor. No prežívala som aj smútok, keď sa 

niektorí MDK-či rozhodli, že nebudú chodiť na naše stretnutia. V mojej 

službe vidím, ako Pán Boh používa tie dary, ktoré mi dal a viem, že to 

nie som ja, ale je to On, ktorý cezo mňa koná Jeho dielo. V maturitnom 

ročníku bolo predo mnou rozhodovanie, kam ísť na vysokú školu. Veľmi 

som chcela ísť do Bratislavy, pretože som tam mala veľa známych. Mala 
som istotu, že ak by sa náhodou niečo stalo, niekto známy sa o mňa 

postará. Prihlášky som si nakoniec poslala do Bratislavy, Trnavy, Nitry 

a Banskej Bystrice. Moja modlitba bola, aby ma zobrali tam, kde ma 

Pán Boh chce mať.  

A tak sa aj stalo, zobrali ma len do Banskej Bystrice. Najprv som z toho 

bola sklamaná, ale Pán Boh mi postupne ukazoval a potvrdzoval, že ma 

tam naozaj chce mať. Daroval mi super privát a ukázal mi mesto, ktoré 
je obklopené Jeho prírodou, Jeho kopcami. Kým som nezažila všetky 

ročné obdobia v Banskej Bystrici, neuvedomovala som si, akú nádheru 

stvoril Pán Boh, keď stvoril prírodu (keďže v Leviciach kopce nemáme). 

Pán Boh ma priviedol do Banskej Bystrice nielen preto, aby som tam 

študovala, ale najmä preto, aby som bola s Ním viac, aby som viac čítala 

z Biblie, aby som trávila viac času na modlitbe a aby som sa učila viac 
a viac Mu dôverovať aj v neznámom prostredí, ďaleko od komfortu 

a istoty domova. Pán Boh ma cez Bibliu povzbudzoval, usmerňoval. 

Počas môjho štúdia prišli aj ťažké skúšky. Napríklad, ak by som 

nenapísala na posledný pokus ťažký test z histórie Veľkej Británie, 

vyhodili by ma zo školy po takmer dvoch rokoch. Cez tieto skúšky som 
mohla na vlastnej koži okúsiť, čo sa píše v Prísloví 3,5-6: Dôveruj celým 
srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum. Na všetkých svojich 
cestách Ho poznávaj a On sám ti urovná chodníky. Pán Boh sa predivne 

postaral a dnes je zo mňa bakalárka.  

Uvedomujem si, že v tomto spoločenstve som vďaka modlitbám mojich 

rodičov, starých rodičov, vďaka obetavej starostlivosti mojich vedúcich. 

Ale najmä z Božej milosti - ako hriešnik, ktorý bol zachránený Kristovou 

obeťou na kríži od večnej smrti pre večný život.  * 
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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 

Vikár: 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. 
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