
 

 

 
 

 

Začudovane 
som premýšľal nad poznámkou môjho oveľa staršieho duchovného 

sprievodcu. On bol na prahu dôchodku, ja v bránach vysokej školy. 

Komentoval prichádzajúcu starobu takýmito slovami: „Na starobu je 
potrebné sa pripravovať. Napríklad je potrebné počítať s tým, že 

s pribúdajúcim vekom sa z našej povahy vynoria veci, ktoré sme roky 
dokázali potlačovať.“ Zdalo sa mi to zaujímavé - lebo jeho komentáre 

mali vždy iskru. Keďže to bol veľmi múdry človek, tak som si to úctivo 

zaradil medzi jeho múdre výroky. Ale do hĺbky som mu nerozumel. 

Starnutie a starobu som aj vtedy považoval za skutočnú, ale 

predstavoval som si ju veľmi zjednodušene: že človek bude mať len 

viacej rokov, ale fungovať bude tak, ako dovtedy; pribudne mu zásoba 

skúseností (o nich mal ten môj priateľ-učiteľ inú bystrú poznámku); 

bude mať širšiu sieť vzťahov a najmä prístup k veciam a príležitostiam, 

na ktoré mladí ešte nedosiahnu. Aký to len bol a je omyl mladosti. 

Mladým je to aj dnes ťažko vysvetliť, lebo uvažujú podobne ako ja 

vtedy. A starším to vysvetľovať netreba, lebo to už dôverne poznajú. 

Sme pasažiermi na lodi času, ktorá dnes poskytuje rozprávkové 

príležitosti a nevídané veci dostupné práve mladým. Ale kde sa čoraz 

častejšie stáva, že čím je človek starší, tým je osamelejší. 

pokračovanie vo vnútri 

Bohoslužby 

1.1. 9:30  Novoročné modlitebné stretnutie * Štefan Evin 

5.1. 9:30  Miroslav Haszics 

12.1. 9:30  Mark Foster 

VEČERA PÁNOVA 

19.1. 9:30  Štefan Evin *   Biblický verš na rok 2014 

26.1. 9:30  Štefan Evin  
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Aliančný modlitebný týždeň 

Začiatok na všetkých miestach je o 18:00. Nový Tekov v modlitebni ECAV; 
Kalná nad Hronom v modlitebni ECAV; Horná Seč v kultúrnom dome; Dolná 
Seč v modlitebni ECAV; Jur nad Hronom na fare ECAV; M.Ludany u Potockých. 
Zbierku na potreby Evanjelickej aliancie je vhodné urobiť na kaţdom mieste po 
kaţdom stretnutí. 

Porada staršovstva 
12.1. nedeľa 17:00 – vzdelávanie o pastorácii 

20.1.  pondelok 18:00 

     MaMi klub  
8.1. streda 9:30  22.1. streda 9:30 

15.1. streda 9:30  29.1. streda 9:30 

Zborová škola pre každého 
Téma: Biblické učenie o človeku  

  10.1.-11.1. piatok-sobota 

Hostitelia 
5.1. Hurajová Alţbeta 

Galková Viera 

19.1. Kováčová Júlia 

Bálintová Mária 

12.1. Haszicsová Darina 
Potocká Valéria 

26.1. Machajdíková Mária 
Prištiaková Ľubica 
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Blahoželáme k narodeninám 
Luptáková Vlasta, Banská Bystrica, (82) 1.1. 

Machajdík Miroslav, Levice, (62) 1.1. 

Černíková Irena, Nový Tekov, (74) 3.1.  

Brtka Štefan, Ţemliare, (80) 4.1.  

Henţel Ján, Levice, (60) 4.1. 

Šimko Ján, Ţeliezovce, (71) 6.1.  

Bálint Ján, Levice, (77) 7.1.  

Henţelová Helena, Dolná Seč, (80) 8.1.  

Greksa Ondrej, Horná Seč, (80) 10.1.  

Magyarová Juliana, Levice, (73) 20.1.  

Nolč Marcel, Levice, (66) 20.1. 

Moravský Ondrej, Levice, (64) 20.1. 

Machajdík Štefan, Levice, (60) 22.1. 

Tomašovský Ján, Levice, (72) 23.1.  

Cseh Pavel, Levice, (81) 24.1. 

Marföldi Štefan, Levice, (62) 24.1. 

Kajanová Anna, Levice, (62) 30.1.  

Kušnierik Jozef, Levice, (70) 31.1.   

Rozlúčili sme sa 
so Zuzanou Zalanovou z Levíc vo veku 85 rokov (2.1.) 

Inzerát 
Predám 2,5-izbový byt v Leviciach. Info: Juraj Kohút ml. 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 

 

 

Zodpovedný redaktor Infolistu: Rastislav Števko 

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

mailto:levice@cb.sk
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Dokončenie z prvej strany 

Proces je taký pomalý a spočiatku nenápadný, že zmenu často 

zaregistrujeme dosť oneskorene. No keďže starneme od narodenia po 

celý život - môžeme sa na to stále pripravovať - a to je zase výhoda. 

Neodkladať povinnosti dneška na zajtrajšok. Odložiť okamžité 

potešenie v prospech väčšieho budúceho úžitku. Nezabudnúť, že za 

každý obed sa platí účet. Byť štedrým z toho, čo mám, nie z toho, 

o čom snívam. Hľadať zmierenie a nie odplatu. Nebrať seba príliš 

vážne a dobre načúvať druhým. Neprestajne sa vzdelávať a chodiť 

s otvorenými očami. Zachovávať si duševnú mladosť detskou otázkou 

„prečo?“ A možno sa inak postaviť k doterajším múdrostiam: „Has aj 

to, čo ťa teraz nepáli, lebo keď sa rozhorí požiar, nebude si vyberať.“ 

Je to sympatický prístup ľudí, ktorí sa rozhodli robiť niečo s našim 

uhundraným alibizmom (stopalibizmu.blog.sme.sk). Pripravujme sa na 

zajtrajší deň - už či to bude pozemský, alebo ten nový u nášho Pána 

v nebeskom kráľovstve. 

Štefan Evin  

 

Prehľad roka 2013                                            A.Markušová, Š.Evin 

 Január 
 Heslo pre zbor na rok 2013: Ale Pán mi povedal: Stačí ti moja 

milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa budem 
najradšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala 
Kristova sila. 2.Korintským 12:9. 

 Novoročné modlitebné stretnutie v malej sále. 

 Do rodiny Rastislava a Miroslavy Števkových pribudol Patrik. 
 Prezident Ivan Gašparovič sa rozhodol nevymenovať Jozefa 

Čentéša, za generálneho prokurátora.  

 Je veľmi teplý január - aj okolo 6-10 stupňov. 

 Aliančný modlitebný týţdeň; slúţil nám aj detský spevokol pri 

kostole Ducha Svätého. 

 Zborová biblická škola - Princípy misie. 
 Zomrela Helena Kováčová z Levíc. 

 Káţe Daniel Fajfr. 

 Február 
 Najlepšieho amerického ostreľovača z Iraku (Chris Kyle) zastrelil 

na strelnici človek, ktorého tam sám pozval. 

 Zomrela Mária Brtková zo Ţemliar. 
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 Aj na úrovni Ekumenickej rady cirkvi sa rieši článok 

„Markušovci“, ktorý o našom zbore vyšiel v Evanjelickom Sitne. 

 Zborové diskusné fórum. 

 Pápeţ Benedikt XVI. oznámil, ţe ukončí svoj pontifikát. 
 Káţe Kris Lundgaard. 

 Prvý seminár o krste nemluvniat (Kris Lundgaard) 

 V Spišskej Novej Vsi je slávnosť zaloţenia nového zboru. 

Správcom zboru je Martin Kačur. 

 Druhý seminár o krste pri vyznaní viery (Štefan Evin).  
 Seniorátne stretnutie v našom zbore k cirkevným financiám 

a Poriadku CB. 

 Narodil sa syn Maximilián Róbert, Jánovi a Zuzane 

Danielovcom. 

 Marec 
 Káţe Tomáš Henţel. 

 V Čechách sa ujal úradu prezident Miloš Zeman. 

 Na členstvo v Rade CB rezignoval Tibor Máhrik. 

 Kardináli zvolili nového pápeţa. Je to jezuita z Argentíny, Jorge 

Mario Bergoglio - pápeţ František.  
 Na webovej stránke CB sú k dispozícii prvé lekcie pre zborové 

vzdelávanie. 

 Zomrela Alţbeta Nagyová z Hornej Seči a Ruţena Moravská 

z Kalnej nad Hronom. 

 Za členov zboru boli prijatí Samuel Kušnierik a Christina 

Lehmann.  
 Členské zhromaţdenie. V doplňujúcej voľbe bol brat Milan 

Prišťák zvolený ako jediný kandidát za člena staršovstva. 

 Stále ešte trvá zima. Na Veľký piatok ráno tak sneţilo, ţe to 

vyzeralo ako na Vianoce. Veľa ľudí neprišlo do zhromaţdenia. 

 Nové prestieranie pri Večeri Pánovej. 
 Na Veľkonočnú nedeľu tak pršalo, ţe okolo Podluţianky bol 

vyhlásený mimoriadny stav. 

 Apríl 
 Modlitby na veľkonočný pondelok v malej sále. 
 Zomrela Zuzana Markušová z Hornej Seči. 

 Konferencia Máme čo zvestovať s Davidom Jackmanom - 

Zvestujeme kresťanskú nádej. 

 Káţe David Jackman. 

 Sestra Helena Školníková sa doţila 4. apríla 100 rokov. 

 Zomrela Margaret Thatcherová - ţelezná lady, jediná ţena, ktorá 
viedla britský kabinet. 

 S odstupom za hlavným podujatím prebieha ProChrist 

v synagóge, do ktorého sa aktívne zapojila aj katolícka farnosť. 
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 Spoločný obed staršovstva s rodinami. 

 Zborová biblická škola – Kulty. 

 Káţe Derek Maxwell.  

 Začíname sériu kázní o Abrahámovi. 
 Konferencia pracovníkov s deťmi v Bardejove.  

 Máj 
 Za členov zboru sú v Trnave prijatí: Graeme Donaldson, Ľubica 

Solárová a Ivana Ţambokréthy.  
 Stretnutie seniorov - hosťom je kazateľ Slavomír Poloha. 

 Slovenská aj Spoločná konferencia CB v Brne. Bola prijatá nová 

Ústava cirkvi aj nový Poriadok cirkvi. 

 Staršovstvo zverejnilo stanovisko k rozvodom a novým sobášom. 

 Naši hokejisti nepostúpili do semifinále MS. 

 Narodila sa dcéra Miriam, Andrejovi a Tatiane Moravským.  
 Sobáš Vierky Garajovej a Štefana Vujčika. 

 Slávnosť zaloţenia nového zboru Cirkvi bratskej v Bratislave – 

Kaplnka. Správcom zboru je Daniel Pastirčák.  

 Svätodušné zhromaţdenie so svedectvami nových kresťanov. 

 V Leviciach je volejbalový turnaj Cirkvi bratskej. 
 Zborová biblická škola – List Rimanom.  

 Jún 
 Ján Verčimák sa stáva vikárom v našom zbore.  

 Návšteva bratislavského spevokolu.  
 Káţe Mark Foster. 

 Vyučovanie pre staršovstvo o princípoch biblického vodcovstva. 

 Francúzsky parlament schválil zákon dovoľujúci manţelstvá 

homosexuálov. 

 Zomrela Helena Školníková z Dolnej Seči.  

 Ruský prezident Putin sa rozviedol s manţelkou Ľudmilou. 
 Zborové diskusné fórum.  

 Poţehnávanie Maximiliána Róberta Daniela a Petra Martišku. 

 Staršovstvo hovorí s predsedom Rady CB o postupe pri hľadaní 

nového správcu zboru. 

 Staršovstvo sa venuje otázke finančnej stability stanice v Trnave 
ako predpokladu rozvoja duchovnej práce. 

 Na koncoročnom stretnutí učiteľov besiedky a rodičov (ktorých 

prišlo minimum) sa diskutuje o starej téme - málo detí chodí na 

spev po besiedke. 

 V Čechách vypukla aféra a vládna kríza - keď bola zatknutá 

vedúca sekretariátu premiéra Nečasa Jana Nagyová za 
sledovanie premiérovej manţelky rozviedkou. Nečas odstúpil. 

 Ozbrojenci z Talibanu zabili v Pakistane 10 horolezcov, medzi 

nimi dvoch Slovákov. 
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 Alexej Leonov oznámil, ako zahynul Jurij Gagarin: Jeho stroj sa 

pri cvičnom lete dostal do vývrtky a zrútil sa. Vývrtku spôsobila 

turbulencia za veľmi blízko letiacim strojom SU-15.  

 Deň rodiny v Hornej Seči. 
 Prípravný tábor muţov na Dieli.  

 Júl 
 Káţe Euan Dodds z Glasgowa.  

 Ekumenické bohosluţby v Dolnej Seči. 
 Káţe Martin Uhriňák. 

 Narodila sa dcéra Jasna, Martinovi a Slavomíre Kubíkovcom. 

 Zomrela Júlia Henţelová z Hornej Seči. 

 Dorast je na Dieli, seniori na Remate, Kecy v Petrovci a mladší 

dorast je na Drábsku. 

 V Španielsku sa vykoľajil rýchlovlak - asi 80 mŕtvych; do zákruty 
s povolenou 80 km/h išiel rušňovodič okolo 180 km/h. 

 Je extrémne horúce leto, asi najteplejšie v histórii meraní. 

Teploty sú uţ niekoľko týţdňov v rozpätí od 30 do 37 stupňov. 

 55. výročie sobáša: Karol a Dobroslava Tichí z Levíc. 

 Najstaršia členka zboru Alţbeta Šajbenová má 94 rokov. 

 August 
 V Egypte vypukli nepokoje, obyvateľstvo je rozdelené zhruba na 

polovicu: jedna chce islamský štát, druhá sekulárny. Islamisti 

veľmi útočia na kresťanov. 
 Pokrstená a prijatá za členku zboru je Barbora Miklošová. Za 

členov zboru sú ešte prijatí: Ján Prišťák, Katarína Prišťáková, 

Tímea Greksová a Miriam Šajbenová. 

 60. výročie sobáša: Ján a Zuzana Benkeiovci z Dolnej Seči. 

 Sobáš Samuela Kušnierika a Miriam Šajbenovej. 

 USA zvaţujú vojenský zásah v Sýrii proti prezidentovi Asadovi, 
ktorý údajne pouţil chemické zbrane (sarin) proti povstalcom. 

 Zomrela Juliana Lakatošová z Levíc. 

 Veľký Detský Letný Pobyt Cirkvi bratskej v Belianskych Tatrách.  

 Mládeţ je na Malinô Brde. 

 Denný detský tábor DELET v MC Kontakt a zborovom dome.  

 September 
 Poţehnávanie Miriam Moravskej.  

 Narodila sa dcéra Máša, Jurajovi a Janke Kohútovým.  

 Konferencia mládeţe CB 2013 UPdate v Liptovskom Mikuláši.  

 Druhá najstaršia členka zboru Alţbeta Garajová sa doţíva 94 
rokov. 

 Zomrel Štefan Potoczki z Mýtnych Ludán.  

 Káţe Wayne O’Leary. 
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 Vyzdvihli loď Costa Concordia, ktorá havarovala pri talianskom 

pobreţí v januári 2012. Celá operácia a rozobratie lode budú 

drahšie ako jej výstavba. 

 Zomrel Ľudovít Kušnír, kancelár Rady CB. 
 V Nairobi, Keňa, prepadli somálski militanti obchodné centrum 

a povraţdili viac ako 70 ľudí - predovšetkým nemoslimov. 

 V Bratislave bol 4. Gay Pride. 

 V Košiciach bol o deň na to Národný pochod za ţivot - zúčastnilo 

sa ho 70.000 ľudí. 
 Zborová biblická škola – Biblické učenie o Bohu. 

 Na biblickom štúdiu sa staršovstvo venuje novej téme: Princípy 

sluţby v zbore. 

 Ekumenické bohosluţby v Hornej Seči.  

 V Hermanovciach si pripomínajú 10. výročie vzniku zboru. 

 Október 
 Začíname novú sériu kázní - Evanjelium v centre ţivota. 

 Návšteva kazateľa Romana Neumanna - vyučovanie pre celý zbor 

o tom, ako viesť deti k Bohu. 

 Káţe Roman Neumann. 
 Slávnosť ďakovania; popoludní zostalo uţ málo ľudí - cca 1/3. 

 Staršovstvo sa venuje pravidelnej revízii členstva. 

 Príprava Dní duchovnej obnovy. 

 V ČR sú predčasné voľby. 

 Staršovstvo a správca zboru informujú o potrebe hľadať 

nástupcu správcu zboru. 
 Zborové diskusné fórum  - etika sobášov a svadieb.  

 V Prešove si pripomínajú 90. výročie vzniku prvého zboru Cirkvi 

bratskej na Slovensku.  

 November 
 Staršovstvo pozýva k 40. týţdňom - kaţdú stredu - ako deň 

modlitieb a pôstu za Dni duchovnej obnovy, za voľbu Rady, za 

nového správcu zboru, za vznik zboru v Trnave. 

 90 rokov sa doţila Zuzana Hurajová z Levíc.  

 50. výročie sobáša: Pavol a Zuzana Potoczkí z Nového Tekova. 
 Za členku zboru bola v Trnave prijatá Petra Klementovičová 

(prestup z Bratislavy). 

 Voľby do VÚC – najniţšia účasť - 20%. Veľkým a nepríjemným 

prekvapením je druhé miesto extrémistu Mariána Kotlebu 

v B.Bystrici. V ďalšom kole bol Kotleba zvolený za ţupana. 

 Káţe Tibor Máhrik; popoludní slúţi na stretnutí seniorov.  
 Zborová biblická škola - Kresťanská etika. 

 Káţe Andrew Coleclough. 

 Vyučovanie pre staršovstvo o pastorácii (John Birnie). 
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 Ukrajina na nátlak Ruska ustúpila od podpisu asociačnej 

dohody s EÚ. 

 V Belgicku chcú uzákoniť právo na eutanáziu aj pre osoby 

mladšie ako 18 rokov.  

 December 
 Pastiersky list predsedu Rady CB k voľbám Rady. 

 Dni duchovnej obnovy - káţe Peter Prištiak. 

 Mládeţnícke bohosluţby.  
 Vianočný koncert ZUŠ.  

 Vianočné bohosluţby a program mladšieho dorastu.  

 Silvestrovský program dorastu.  

 Zomrela Zuzana Zalanová z Levíc. 

O čom rokovalo staršovstvo v decembri 
 Informuje o zásade, ţe predsobášnu prípravu snúbencov 

a katechumenátnu prípravu záujemcov o krst alebo členstvo vedie 

pracovník zboru poverený staršovstvom. Ak má niekto záujem 

o katechumenátnu prípravu, krst, poţehnanie dieťaťa, sobáš alebo 

členstvo v našom zbore, najprv je potrebné osloviť kazateľa zboru 

(v súčasnosti Štefan Evin a Juraj Kohút ml.) alebo niektorého zo 
starších zboru. S nimi je moţné dohodnúť podrobnosti. V prípade 

potreby môţe staršovstvo alebo kazateľ poţiadať iného z ordinovaných 

kazateľov o zastupovanie alebo sa dohodnú na spolupráci. 

* Ďalšie informácie sú dostupné v tlačenom vydaní Infolistu.  

 

 

 

 
 

 
 
 

Biblický verš pre zbor na rok 2014 
Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva vždy vtedy, 

keď sa budete so všetkou múdrosťou učiť a napomínať 

a pod vplyvom milosti spievať vo svojich srdciach Bohu žalmy, 

hymny a duchovné piesne. Kolosanom 3:16   
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Modlitebné hodiny na staniciach január – jún 2014 

Dátum Levice Horná Seč Dolná Seč M.Ludany N.Tekov 

5.-11.1. ALIANČNÝ MODLITEBNÝ TÝŢDEŇ 

15.1. Š.Evin M.Haszics  D.Fazekaš  

22.1. B.Zomborský Senior Garden J.Kohút st.  M.Tomašovský 

29.1. R.Mészároš Š.Evin  A.Moravský  

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

12.2. J.Kohút st. J.Tomašovský  J.Henţel  

19.2. Ľ.Fazekaš Senior Garden Š.Evin  V.Suchánsky 

26.2. Š.Hasič J.Verčimák  Š.Evin  

5.3. Z.Potocká Senior Garden J.Prišťák  O.Kerekréty 

12.3. J.Bálint M.Haszics  D.Peter  

19.3. G.Sirotňák Senior Garden J.Verčimák  Š.Evin  

26.3. Š.Suchánsky M.Prišťák  J.Prištiak  

2.4. Ch.Lehmann  Senior Garden R.Števko   O.Garaj  

9.4. Š.Evin Cs.Tolnai  J.Verčimák  

16.4. V.Suchánsky Senior Garden M.Tomašovský  M.Haszics 

23.4. E.Kohútová Š.Evin  O.Kerekréty  

30.4. O.Garaj Senior Garden Š.Hasič  B.Zomborský 

7.5. J.Kováč M.Haszics  Š.Suchánsky  

14.5. R.Števko Senior Garden Š.Evin  J.Verčimák 

21.5. A.Moravský J.Prišťák  Š.Evin   

28.5. - Senior Garden - - - 

29.5.št Spoločné bohosluţby – NANEBOVSTÚPENIE – J.Verčimák 

4.6. Cs.Tolnai J.Henţel J.Tomašovský  Š.Evin 

9.6.po Spoločné bohosluţby – SVÄTODUŠNÝ PONDELOK – Š. Evin 

11.6. - Senior Garden - - - 

18.6.  Š.Evin M.Haszics  G.Sirotňák  

25.6. J.Verčimák Senior Garden M.Prišťák  Š.Hasič 

 

 


