
 

 

 
 

 

Číslo 40  
patrí k typickým biblickým číslam. Počet jeho výskytov nemá ďaleko do 

stovky. Je pravda, že číslo tri ho niekoľkonásobne prevyšuje. Aj číslo 

dva sa vyskytuje častejšie, nehovoriac o čísle jeden alebo sedem. Toto 

všetko sa dá ľahko zistiť pomocou elektronickej Biblie. 

Štyridsať rokov života sa dá považovať za jeho produktívnu časť. 

Alebo sa tým dá zhruba ohraničiť jedna generácia a s ňou spojená 

miniepocha. Časť nenávratnej minulosti. 

Pred štyridsiatimi rokmi som sa ako chlapec viezol v trabante (auto 

s umakartovou karosériou) z horného Šariša na dolný Zemplín. Cesta 

nebola poloprázdna, ale takmer prázdna. Občas nás minulo protiidúce 

auto a vždy, keď sme stretli ďalší trabant, tak sa šoféri svetlami 

pozdravili. Ako starí známi. Bavilo ma to. Kvalitu cesty si nepamätám, 

ale v jednej veci sa líšila od dnešných ciest. Neboli na nej žiadne čiary. 

Ani deliace ani vodiace. Len šedočierny asfalt. To sme sa neskôr 

čudovali, keď sa na vozovku začali striekať čiary. Najprv deliace 

v strede cesty a neskôr aj pri krajnici. Že načo také dopravné maniere.  

pokračovanie na poslednej strane 

 

 

Bohoslužby 

3.11. 9:30  Štefan Evin 

10.11. 9:30 

 

 Miroslav Haszics 

VEČERA PÁNOVA 

17.11. 9:30  Tibor Máhrik 

24.11. 9:30  Hosť zo zborovej školy SGA 
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Modlitebné stretnutia v stredu  – Pozor! Zmena času 

Začiatok modlitebných stretnutí v Hornej Seči kvôli prevádzke v Senior 

Garden ostáva o 19:00. 

 

 

Levice 

(18:00) 

Horná Seč 

(19:00) 

Dolná Seč 

(18:00) 

M.Ludany 

(18:00) 

N. Tekov 

(18:00) 

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

13.11. J.Verčimák O.Kerekréty  D.Peter  

20.11. O.Garaj Senior Garden Š.Evin  V.Suchánsky 

27.11. J.Prišťák M.Haszics  Š.Hasič  

Porada staršovstva 
 11.11.  pondelok 18:00 
 24.11. nedeľa 17:00 

Stretnutie seniorov s obedom o 12:00  hosť Tibor Máhrik 

 17.11. nedeľa     13:30 

Zborová škola pre každého 
Téma: Kresťanská etika 

 22.11.-23.11. piatok-sobota 

MaMi klub  

 6.11. streda 9:30  20.11. streda 9:30 

 13.11. streda 9:30  27.11. streda 9:30 

Hostitelia 
3.11. Henželová Elena (HS) 

Fazekašová Ľubica 
17.11. Moravská Oľga 

Prišťáková Lýdia 

10.11. Bencsová Alžbeta 

Márföldiová Eva 

24.11. Machajdíková Mária 

Tomašovská Judita (HS) 
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Blahoželáme k narodeninám 

Moravský Jozef, Levice, (64) 1.11. 

Nolčová Zlatica, Levice, (61) 2.11. 

Hurajová Zuzana, Levice, (Poľná), (90) 3.11.  

Zalanová Zuzana, Levice, (85) 9.11.  

Greksová Juliana, Horná Seč, (68) 14.11.  

Henžel Ján, Dolná Seč, (82) 15.11.  

Vargová Juliana, Lok, (72) 15.11.  

Bálintová Valéria, Levice,  (75) 16.11.  

Greksová Alžbeta, Horná Seč, (77) 19.11.  

Prišťáková Anna, Jur nad Hronom, (78) 20.11.  

Kováčová Júlia, Levice, (67) 22.11.  

Rauszová Zuzana, Mýtne Ludany, (74) 23.11.  

Greksa Štefan, Horná Seč, (84) 24.11.  

Valentová Helena, Levice, (65) 27.11. 

Debrovský Michal, Levice, (76) 29.11.  

50. výročie sobáša si pripomínajú 
 Pavol a Zuzana Potoczkí z Nového Tekova (9.11.)  

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

Nuž kvôli bezpečnosti. Nevymysleli ich policajti, ale dopravní 

a bezpečnostní analytici. Keď dnes v noci cestujem autom, ktoré má 

oveľa lepšie svetlomety ako trabant, dokonca keď idem po známej ceste 

z Nitry do Levíc, vždy sa v tme čudujem, ako sa vtedy dalo jazdiť bez 

čiar. Uvedomujem si, že tie tony a kilometre bielej farby stoja za to. 

Biele čiary ma vedú domov aj oddeľujú - od zrážky aj od priekopy. A to 

aj vo dne, lebo premávka je občas poriadne hustá. 

Je možné, že sa na Boha pozeráme ako na policajta, ktorý vymyslel 

čiary, aby nás vzápätí škodoradostne (kruto? pomstychtivo? bezcitne?) 

pokutoval. Ale on nás chce doviesť domov. Chce, aby sme sa 

nezdemolovali v divokej premávke života, aby sme nejazdili naslepo. Aby 

sme neprekročili čiaru života, ktorá nás od neho naveky odstrihne. Ten, 

kto pre mňa vyznačil cestu, tomu na mne záleží. Ten, kto za mňa 

zaplatil Bohu všetky moje pokuty, ten ma miluje. Drž moje kroky na 
svojich cestách, aby sa neuchýlili moje nohy (Žalm 17:5 podľa 

Roháčkovho prekladu). 

Štefan Evin   

 

 

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. 

mailto:levice@cb.sk
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Miesto pre Božiu reklamu                                 Ján Prišťák ml. 

Chcel by som vám povedať, ako som sa ocitol v tomto zbore a prečo tu 
vlastne stojím. To, ako som sa dostal do tohto kostola bolo veľmi 

jednoduché. Najskôr ma sem rodičia nosili, potom vozili a teraz sa už 

odveziem aj sám. Ale aby som išiel po poriadku. Ako dieťa som bol 

pokrstený a navštevoval som besiedku, kde som získaval základné 

poznatky o Ježišovi  a utvrdzoval som si informácie, ktoré som počul 

doma od rodičov, čo bolo základ môjho duchovného života. Keď som 
absolvoval všetky ročníky besiedky, rodičia ma začali voziť na MDK. 

Zároveň som dostal ponuku od môjho ocina, ktorý učil v besiedke 

piatakov a šiestakov, či by som mu nechcel chodiť pomáhať. Nemal som 

žiadnu dôležitú úlohu, iba z času na čas vymyslieť nejakú hru, 

poprípade kvíz. No na druhej strane mi táto služba v tom čase veľmi 
vyhovovala, lebo niektoré nedele som nebol na kázni, ktorej som často 

krát nerozumel, či už z vlastnej nesústredenosti alebo cieleného 

nechcenia a keď som bol na besiedke, tak mi bolo Božie slovo 

zvestované spôsobom, na ktorý som bol zvyknutý. A tak ak máte 

problém s pochopením kázne vrelo odporúčam návštevu besiedky.  

Na MDK a na iných evanjelizáciách sme mali často krát výzvu, sa 

postaviť a ísť dopredu, čím by sme vyjadrili, že chceme prijať Ježiša za 

svojho Spasiteľa, že sa zriekame doterajšieho života a že chceme 
nasledovať Ježiša ako svojho Pána. Cez tieto výzvy ku mne Boh veľakrát 

hovoril, no nikdy som nemal guráž sa postaviť a ísť dopredu. 

Paradoxne, Boh ku mne hovoril najviac na besiedkach, kde som mal ja 

slúžiť druhým. V jednu nedeľu, keď mal ocino besiedku o úzkej 

a širokej ceste, tak som si uvedomil, že kráčam nesprávnym smerom. 

Uvedomil som si, že nasledovanie Ježiša nie je iba nedeľná záležitosť, 

ale je to celoživotné rozhodnutie kráčať po užšej ceste. Deň za dňom 
som spoznával, čo zahŕňa nasledovanie Krista a uvedomoval si, že moje 

správanie nebude nikdy bezhriešne a hodné toho, aby som sa vlastnými 

silami dostal do neba, a tak som začal spoznávať Božiu milosť. Zistil 

som to, že nie ja som hrdina že ho chcem nasledovať, ale že On ma tak 

miloval, že vďaka jeho milosrdenstvu sa mi dal spoznať. Uvedomil som 

si, že Ježiš obetoval svoj život aj za mňa a preto môžem byť spasený. Po 
tomto zistení som bol ešte viac vďačný za rodičov, že ma od mala viedli 

k Bohu a teraz Ho môžem nasledovať a slúžiť Mu.  

No Pán Boh neprestal konať v mojom živote, ale sa o mňa staral aj 

naďalej. Minulý rok, v nedeľu 1. júla sme išli na kúpalisko do Štúrova. 

V pondelok som šoféroval auto s ďalšími ľuďmi, aj napriek tomu že som 

nevedel prečítať značku na vzdialenosť asi tri metre. Nepripisoval som 

tomu veľkú vážnosť a ospravedlňoval som to únavou. V Jure sme 
opekali, kúpali sa v Hrone a potom ako sme tam prespali, som tých 
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istých ľudí viezol na druhý deň v utorok aj domov. V stredu ráno som 

išiel ku doktorke lebo únava, ktorá trvala už 3 dni neustávala, práve 

naopak sa stupňovala až tak, že som netrávil za počítačom hodiny, ale 

len pár minút a to bolo podozrivé. Keď som sa spätne pozrel na to, čo 
som zažil, uvedomil som si, že to nemohla byť náhoda, ale to bola Božia 

ruka, ktorá ma ochraňovala a vďaka ktorej tu dnes môžem stáť.  

Pomaly som oslávil rok, čo už mám cukrovku. Nie je to jednoduché 

dodržiavať jedálniček, keďže z neho musím vypustiť zákusky, torty 

a koláče vo veľkom množstve, ale aj v tejto chorobe môžem pociťovať, 

aký je Pán Boh ku mne milostivý a dal mi rodinu, ktorá mi v tom veľmi 

pomáha.  

40 týždňov  
Bratia a sestry, 

v krátkodobom aj dlhodobom horizonte sú pred nami úlohy 

a podujatia, ktoré nevieme a ani nechceme riešiť našimi 

vlastnými silami. Týkajú sa však každého z nás - našich rodín, 

nášho zboru aj našej cirkvi. 

Veríme, že všetci, ktorí dôverujeme Bohu a verne nasledujeme 

Pána Ježiša, chceme žiť a pracovať v súlade s Božím zámerom. 

Preto nás Písmo vyzýva, aby sme svoju oddanosť Bohu a svoju 

závislosť na Ňom prejavovali aj v našej praxi: 

Podľa zdravotných možností urobme si stredy dňom modlitieb 

spojených s pôstom za veci, ktoré sú pre nás spoločné. Za 
uvedené predmety sa modlime vždy na našich pravidelných 

modlitebných stretnutiach, ale aj vždy, keď je to len trochu 

možné (sami, v dvojiciach, manželia, s priateľmi, tímy, skupiny). 

Je to pozvanie, je to príležitosť, aby sme si tieto veci navzájom 

pripomínali a predkladali nášmu Bohu. Dajme vo svojom živote 
priestor na to, aby nás oslovoval, menil a viedol Pán Ježiš svojim 

Duchom. Mohlo by to trvať 40 týždňov – od 6. novembra 2013 do  

6. augusta 2014. 

Aktuálne témy: 

 Dni duchovnej obnovy s kazateľom Petrom Prištiakom 
6.-8. decembra. 

 Voľby Rady Cirkvi bratskej (predseda, tajomník a členovia 
Rady) v máji 2014. 

 Hľadanie ďalšieho kazateľa pre náš zbor. 

 Zakladanie zboru v Trnave. 
staršovstvo zboru 

 


