
 

 

 
 

 

Nedočkavosť, 
 prehnaná ambicióznosť, slabá odbornosť a skrytá arogancia boli za 

pokynmi, aby kapitán porušil plavebné predpisy a vysoko prekročil 

povolenú rýchlosť lode pri manévrovaní v prístave. Obeťou zrážky sa 

stala iná loď. Lodiarenská spoločnosť čelila okrem žaloby aj strate 

prestíže a dôvery. Majitelia boli vydesení a už sa pripravovali na zúfalé 

scenáre ďalšieho vývoja. Jeden z nich však prišiel so „spásnym“ 

nápadom. „Presvedčíme vyšetrovaciu komisiu, že za celú túto nešťastnú 

udalosť nesie zodpovednosť lodivod.“ Ten najposlednejší a najposlušnejší 

muž sa nakoniec aj stal obetným baránkom. Nedobrovoľným.   

pokračovanie na poslednej strane 

 

 

Bohoslužby 

1.12. 9:30  Ján Verčimák  

8.12. 9:30  „V ŇOM“ - dni duchovnej obnovy * Peter Prištiak 

15.12. 9:30  Bohoslužby mládeže 

VEČERA PÁNOVA 

22.12. 9:30  Jaroslav Tomašovský 

25.12. 9:30 

18:00 

 Štefan Evin  

„VIANOCE SÚ PRE CHYTRÝCH, BLBEČKU“ – ml. dorast  

29.12. 9:30  Štefan Evin  

31.12. 18:00  „STRATY A NÁLEZY“ – dorast 

1.1.2014 9:30  Novoročné modlitebné stretnutie * Štefan Evin 
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Modlitebné stretnutia v stredu   

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) 

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.Henžel  R.Števko 

„V ŇOM“ – dni duchovnej obnovy 
Hosť: kazateľ Peter Prištiak z Hermanoviec 

  6.12. piatok 18:00 
  7.12. sobota 18:00 
  8.12. nedeľa 9:30 

Porada staršovstva 
 9.12.  pondelok 18:00 

MaMi klub  

 4.12. streda 9:30  11.12. streda 9:30 

Vianočný koncert Základnej umeleckej školy  
  17.12. utorok 16:30 

Hostitelia 
1.12. Mandúchová Janka 

Suchánska Emília 
22.12. Greksová Alena (HS) 

Machajdíková Helena 

8.12. Nagyová Emília (DS) 

Tomašovská Judita (HS) 

25.12. Tomasoszká Elena 

Márfoldiová Jana 

15.12. Adamiová Zuzana 

Zomborská Alžbeta 

29.12. Suchánska Ružena 

Bálintová Kristína 



   3 

Blahoželáme k narodeninám 

Sudická Zuzana, Dolná Seč, (89) 3.12.  

Grexová Helena, Levice, (81) 14.12.  

Adamiová Zuzana, Horná Seč, (61) 14.12. 

Potoczká Zuzana, Nový Tekov, (75) 25.12.  

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

 

 

 

 

 

 

 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA 
 

Rada Cirkvi bratskej vyhlasuje výberové konanie  
na obsadenie pracovného miesta: 

 
Riaditeľ kancelárie Rady Cirkvi bratskej 

 
Jeho hlavná činnosť je definovaná v Poriadku Cirkvi bratskej, čl. 69 

Kvalifikačné a osobné predpoklady, ďalšie požiadavky a prehľad 
požadovaných dokladov je k dispozícii na nástenkách a na 

www.cb.sk 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné 
zaslať poštou najneskôr do 15.1.2014. 
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Moja spolupráca s bratom Ondrejom Prištiakom               

Ľudovít Fazekaš 

(Pri príležitosti 10. výročia jeho smrti 2.10.2013) 

Ako sme začali ako kazatelia spolupracovať? Do roku 1968 som bol šesť 

rokov kazateľom CB v Benátkach nad Jizerou, okr. Mladá Boleslav. 

Svoje účinkovanie som tam dokončil preto, že v ten rok dostal levický 
zbor CB od Okresného cirkevného úradu povolenie pre druhého 

kazateľa. Nepamätám sa už presne, či cirkevný úrad určil, že jeden 

z nás bude správcom zboru a druhý pomocným kazateľom. Zdá sa mi 

však, že my dvaja s Ondrejom sme sa dohodli, že každý rok sa budeme 

striedať vo funkciách. Tak Ondrej začal vykonávať správcovskú úlohu 
a ja pomocnú. V nasledujúcich rokoch sme to ďalej striedali. Obaja sme 

to brali ako kolegialitu, ale pre budúcnosť sa to ukázalo ako 

inštinktívne jednanie, ktoré bolo dôležité pre nerušené účinkovanie.  

Tiež sme mali ešte aj iné usporiadanie: zbor sme rozdelili na dve čiastky, 

a to na mesto a stanice okolo mesta. Potom jeden mesiac jeden z nás 

mal na starosti mesto a druhý stanice a druhý mesiac to bolo opačne. 

Pritom týždennú službu sme si rozdelili tak, že odpoludnia sme 
navštívili dve–tri rodiny so spoločným rozhovorom, pred večerom sme 

mali biblické vyučovanie detí a večer zhromaždenie pre všetkých. 

Bolo to dobre podelené, takže v takej forme služby nebol dôvod na to, 

aby sme sa navzájom podozrievali a pod. V pondelok sme obaja mali 

vzájomné stretnutie s rozhovorom o tom, ako prebiehala naša týždenná 

služba a čo budeme robiť týždeň pred nami. Navzájom sme si povedali, 

aký ohlas má náš kontakt s našimi rodinami a čo robiť pre jeho 

zlepšenie. Boli tu otázky manželské, výchovné, priateľské a iné. 

Pritom sme videli, že musíme dať pozor na to, aké obdarovanie máme od 

Pána. Ja som tiež pravidelne chodil na návštevy a rozhovory, ale Ondrej 
mal tu väčšie obdarovanie ako ja. Vedel sa prívetivo zaujímať o rodinné 

pomery, vedel dať rady a pod., kým ja som až tak nevedel zhovárať sa a 

radiť ohľadne detí, susedov, práce, zamestnania atď. 

Čo sa týka kázní, bolo to opačne. Aj Ondrej mal plné teologické 

vzdelanie, ale ja som mal väčšie nadanie pre Písmo a jeho výklad  

v odborných knihách. Zvláštne: Ondrej to tak aj robil, že keď sa niekto 

chcel dozvedieť hlbšie o biblických knihách, o ich autoroch, prekladoch 

a výkladoch, tak ho poslal za mnou. Musel som obdivovať jeho pokoru. 

Tak sa potom stalo, že sme pracovali spoločne 20 rokov do r. 1988, ale 
za celý ten čas sme nemali spolu nejaký rozpor, nedorozumenie, alebo 

dokonca hádku. Prirodzene, nebolo to len niečo povrchné, lebo za taký 

dlhý čas sa vyskytne niečo tu a tam, ale Pán nám dal milosť, že sme si 

to povedali, vyjasnili, a tak silu sme neinvestovali do hádky, ale do 
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služby ľuďom na základe vzájomného uznania. Tak sme mohli aj 

druhých viesť k tomu, aby dary užívali nie na povyšovanie, ale na 

spoluprácu medzi manželmi, rodičmi a deťmi, rodinami a priateľmi. 

Bolo to na svedectvo, že v tom všetkom má byť oslávený náš nebeský 
Otec, ktorý nás rozdielne obdaroval. Naučili sme sa, že rozdielnosť darov 

môže viesť k škodlivému „dvojboju“, ale z Božej milosti aj k užitočnému 

„dvojspevu“. 

 

Rómska misia Glasgow                                          Mária Jurčová 

„Ak ti tvoja vízia nenaháňa strach, tak potom oboje - tvoja vízia aj 

tvoj Boh - sú príliš malé." – Brat Andrej 

„Vitajte v prítomnosti živého Boha a v spoločenstve bratov a sestier. 

Prišli sme na miesto, kde nie je podstatné odkiaľ pochádzame, (či je to 

Škótsko, Slovensko, Česko, dedina, osada či mesto), koľko zarábame, 

ako vyzerá náš byt, ako sa obliekame a aká je farba našej pleti. Sme 

všetci ľudia, stvorení Bohom, ktorí tu budú spoločne stáť pred Božou 

tvárou. Otvorme naše uši pre Boží hlas, ktorý nás volá domov. Otvorme 

svoje srdce pre Ježišovu lásku, ktorá nás zachraňuje. Otvorme svoj život 

pre Ducha Svätého, ktorý nás učí milovať jeden druhého. Aj nám Pán 

Boh v Biblii hovorí: Dnes, ak počuješ jeho hlas nezatvrdzuj svoje srdce.“ 

Takto sa začínajú naše slovensko-rómsko-anglické bohoslužby, v 

uliciach familiárne nazývané ‚Aleluja’. Teraz v novembri to bol už rok, 

odkedy sme mali prvé takéto stretnutie. Keď si občas spomínam na to, 

ako sme pred rokom začínali (a tie spomienky mi dodnes dokážu 

navodiť zovretie žalúdka), nestačím sa diviť, ako predivne nám bol Pán 

Boh milostivý a ako si použil naše obmedzené schopnosti a prostriedky. 

Sme spoločenstvom pútnikov. Doslova. Rómovia prichádzajú do 

Glasgowa z celého Slovenska a Čiech a po čase zase odchádzajú. Náš 

kostol má ambíciu stať sa pre týchto ľudí aspoň na chvíľu domovom, 

hoci len takým domovom na ceste. Ako hovorí Tim Keller, „Domov nie je 

cieľové miesto; je to vzťah“. Otvorili sme dvere nášho kostola (Govanhill 

Free Church), ale aj našich sŕdc, aby sme ľuďom ponúkli obyčajný 

ľudský vzťah – vypočutie, prijatie, pomoc. Ale zo všetkého najviac by 

sme im chceli sprostredkovať správu o vzťahu, ktorý zachraňuje život. O 

vzťahu s Bohom cez smrť Ježiša Krista a prítomnosť Ducha Svätého. A 

to je vzťah, ktorý si môžu udržať, kdekoľvek sa poberú. A tak byť všade 

s Otcom a všade doma. 

AKTIVITY 

- Pravidelné bohoslužby v slovenčine (čiastočne v rómčine a angličtine). 
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- Domáce skupinky v rodinách – štúdium Biblie, svedectvá, osobné  

  modlitby. 

- Vyučovanie angličtiny. 

- Nízkoprahový rómsky klub ‚Koki-koki’ s programom pre celé rodiny. 

- Nedeľná besiedka. 

- Návštevy v rodinách. 

 

VÝZVY 

- Mládež a Detský klub – čím by sme chceli nadviazať na prácu z leta. 

  Je to veľký nevyplnený priestor nie len pre duchovnú prácu, ale aj pre 

  vzdelávanie a voľnočasové aktivity. 

- Identifikovanie rómskych vodcov a pomoc pri ich formovaní  

   a vzdelávaní. 

- Spoznávať skutočné potreby tejto komunity a hľadať najlepšie 

   možnosti podpory, ktorú sme schopní poskytnúť, či už v oblasti 

   spirituálnej, sociálnej, vzdelávacej či praktickej. 

- Neustále sťahovanie rodín z miesta na miesto v rámci Británie (a 
   niekedy aj so zastávkami na Slovensku) výrazne sťažuje kontinuitu 

   práce. Po čase, akoby sme začínali vždy odznova. 

- Podporiť ľudí v pravidelnom čítaní Biblie a jej porozumení. 

- Pomôcť Rómom z rôznych skupín, rodín a oblastí nájsť si k sebe cestu 

  a prijať sa navzájom v láske. 

 

          

Pastiersky list 

Milé sestry a bratia, 

Pozdravujem Vás v tomto predvianočnom, adventnom období, keď 
si pripomíname príchod nášho Spasiteľa Pána Ježiša Krista, ale 
zároveň aj očakávame jeho druhý príchod v sláve, keď dovŕši 
dejiny svojej spásy. V ňom sa totiž plnia a splnia Božie sľuby, 
ktoré nám dal prostredníctvom svojich hovorcov (prorokov): Ja 
poznám svoje zámery, ktoré mám s vami – znie výrok Hospodina – 
sú to zámery pokoja, a nie nešťastia; dám vám budúcnosť a nádej. 
Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, 
vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete 
hľadať celým svojím srdcom (Jer 29:11-13).  
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Všetko to, na čo sa Boží ľud po stáročia díval dopredu, lebo to boli 
sľuby, sa splnilo a my sa na to dívame späť ako na dejiny. Teda 
takmer všetko sa splnilo, lebo v tejto veľkej Božej kozmickej 
dráme príde ešte záverečná scéna: Vo chvíli, keď zaznie povel, hlas 
archanjela a Božia poľnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú 
tí, čo zomreli v Kristovi; potom my, ktorí budeme nažive, spolu 
s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi 
a budeme tak navždy s Pánom. Potešujte sa navzájom týmito 
slovami (1Tes 4:16-18). Očakávanie tejto záverečnej scény nás 
povzbudzuje k aktívnej službe lásky voči nášmu Pánovi aj voči 
našim blížnym a k vytrvalosti napriek všetkým prekážkam, aj 

našim vlastným zlyhaniam.  

Bezprostredný dôvod, pre ktorý sa na Vás teraz obraciam, je to, 
aby som sa pripojil k výzve Volebnej komisie, ktorá pripravuje 
voľby našej novej Rady v máji budúceho roku. Prvou etapou, 
ktorá trvá do 12. decembra, je to, aby staršovstvá zborov, 
správcovia zborov, členovia Rady a celocirkevní pracovníci poslali 
svojich nominantov do funkcie predsedu, tajomníka a členov 
Rady. Potrebné administratívne kroky sa uskutočnia, veď sme ich 
už urobili veľakrát. Neúspešné voľby v roku 2012 nám však jasne 
ukazujú, že potrebujeme viac, ako dôkladne premyslený volebný 

poriadok.  

Pripájam sa preto k apoštolskej výzve našej Volebnej komisie, aby 
sme vyhliadli spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných 
Ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu (Sk 6:3). 
Zatiaľ, čo spomínaní duchovní pastieri sa modlia a nominujú 
kandidátov, vyzývam všetkých Vás, aby ste na svojich osobných, 
rodinných a skupinových modlitbách prosili za Božiu múdrosť pre 
tých, ktorí „vyhliadajú“ a za Božie uistenie pre tých, ktorí budú 
„vyhliadnutí.“ Zároveň prosím, aby sa v nedeľu 8. decembra 
konali na všetkých spoločných bohoslužbách  modlitby za novú 
Radu, ktorá má podobnú funkciu na celocirkevnej úrovni, akú 
má staršovstvo na zborovej úrovni. 

Amen, príď, Pane Ježišu (Zj 22:20)! 

Prajem Vám pokojné adventné obdobie a nevýslovnú radosť 

z daru Božieho Syna! 

S láskou Váš 

Ján Henžel 

Predseda Rady Cirkvi bratskej 



  

  8 

pokračovanie z prvej strany 

Mladý manažér sa neveriacky pozeral na pána, ktorý toto navrhol 

a snažil sa naznačiť, že to je predsa veľká krivda. Na čo dostal túto 

strašnú odpoveď: „Vieš, niekedy musíme robiť ťažké rozhodnutia, 
a toto je jedno z nich“. A pokojne fajčil ďalej. Hodiť vinu na druhého, 

obetovať ho za svoju chybu - to že je ťažké rozhodnutie?! To je 

hrozne ľahké, nie ťažké. A k tomu sa to až bohorovne kamufluje 

takými falošnými trpiteľskými, niekedy až mesiášsky znejúcimi slovami. 

Skutočne ťažké je prijať zodpovednosť za svoju chybu a vinu. Postaviť 

sa pravde aj jej následkom tvárou v tvár. A nepredstaviteľne ťažké je 

dobrovoľne a slobodne zobrať na seba zlyhanie druhého aj 

s dôsledkami. No božské a mesiášske je to, čo urobil práve náš Boh: 

Spoločnú aj individuálnu vinu, hriech aj trest všetkých ľudí a celého 

sveta zobral na seba vo svojom Synovi. Radosť Vianoc, ktoré 

prichádzajú, pramení len z radosti nad Božím darom milosti, ktorú sme 

už dostali v narodení, živote, smrti, vzkriesení a oslávení Spasiteľa.   

Štefan Evin   

Inzerát 
Predám 2-izbový byt v Leviciach. Info: 0907 663 866. 

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

