
 

 

 

 

Medzi 
odborníkmi aj laikmi sa bežne hovorí, že najvýznamnejším vynálezom 

v dejinách ľudstva bolo koleso. Občas sa spomenie aj oheň, avšak ten 

nebol ľuďmi vymyslený, len je využívaný. Preto ma zaujal dobre 

vyargumentovaný polemický názor, že najdôležitejším vynálezom pre 

človeka nebolo koleso, ale povraz. Všetky možnosti jeho využitia 

a použitia ho určite radia veľmi vysoko v súťaži o prvenstvo medzi 

vynálezmi. Povrazy, šnúry, laná, nitky a priadze slúžia na spájanie, 

ťahanie a dvíhanie, ale aj na siete a látky. Od hrubých lán a popruhov 

prístavných žeriavov, ktoré unesú niekoľko ton až po tenučké nitky 

bavlnenej látky. Všade v nich nájdeme jemnučké vlákenka, z ktorých sa 

spriadajú a spletajú hrubšie a hrubšie pramene. Zdalo by sa, že jedno 

vlákenko je úplne bezvýznamné, ale aj ono dodáva nitôčke potrebnú 

štruktúru a vlastnosti. Je jedinečné, hoci skoro nepovšimnuté. Je samo 

o sebe nenápadné, ale dôležité. Na svojom mieste je kľúčové. Každá 

nitka je originálna, hoci sa jej podobajú milióny kilometrov nitiek. 
pokračovanie na poslednej strane 

 
 

Bohoslužby 

2.3. 9:30  Štefan Evin 

9.3. 9:30  Ján Verčimák 

VEČERA PÁNOVA 

16.3. 9:30  Miroslav Haszics 

23.3. 9:30 

17:00 

 Štefan Evin  

ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE 

30.3. 9:30  Štefan Evin  
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Modlitebné stretnutia v stredu   

 

 

Levice 

(18:00) 

Horná Seč 

(19:00) 

Dolná  Seč 

(18:00) 

M.Ludany 

(18:00) 

N. Tekov 

(18:00) 

5.3. Z.Potocká Senior Garden J.Prišťák  Š. Evin 

12.3. J.Bálint M.Haszics  D.Peter  

19.3. G.Sirotňák Senior Garden J.Verčimák  O. Kerekréty 

26.3. Š.Suchánsky M.Prišťák  J.Prištiak  

Porada staršovstva 
 4.3. utorok 17:00 
 17.3. pondelok 18:00 

Hospodárenie zboru 
Pre záujemcov z radov členov zboru bude pripravená podrobná 

prezentácia zborového hospodárenia v deň konania členského 

zhromaždenia o 16:00 hod. 

Zborová škola pre každého 
Téma: Apologetika - obhajoba a zdôvodňovanie kresťanskej viery 

  28.3.-29.3. piatok-sobota 

 

     MaMi klub  
 5.3. streda 9:30  19.3. streda 9:30 

 12.3. streda 9:30  26.3. streda 9:30 

Hostitelia 
2.3. Henželová Elena (HS) 

Fazekašová Ľubica 

 

23.3. Nagyová Emília (DS) 

Bálintová Eva 

9.3. Tomašovská Judita (HS) 

Dobias Lea  

 

30.3. Moravská Oľga 

Prišťáková Lýdia  

16.3. Bencsová Alžbeta 

Márföldiová Eva 
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Blahoželáme k narodeninám 

Haszics Michal, Dolná Seč, (86) 4.3.  

Moravský Jozef, Kalná nad Hronom, (64) 8.3. 

Maďarová Júlia, Nový Tekov, (60) 11.3. 

Fazekašová Perla, Levice, (80) 12.3.  

Guťan Jozef, Levice, (79) 15.3.  

Valent Ondrej, Levice, (68) 15.3.  

Moravská Alžbeta, Horná Seč, (75) 16.3.  

Henžel Štefan, Levice, (89) 17.3.  

Hurajová Júlia, Levice, (70) 17.3. 

Moravská Marianna, Levice, (63) 22.3. 

Vetorová Margita, Levice, (74) 23.3.  

Poláková Eva, Levice, (71) 23.3. 

Naďová Elena, Horná Seč, (66) 24.3.  

Bencsová Alžbeta, Levice, (67) 26.3.  

Márföldiová Anna, Horná Seč, (72) 30.3. 

 

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

  

Inzerát 
Predám 2,5-izbový byt v Leviciach. Info: Juraj Kohút ml. 0907 663 866. 
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pokračovanie z prvej strany 

Svoju ľudskú originalitu môžeme chápať ako jedinečnosť, ktorú je 

vidieť na prvý pohľad. Ako nitku, ktorá má svoju typickú farbu 

a pestrofarebnej látke dodáva požadovanú farebnú rozmanitosť.  

No svoju výnimočnú krásu a využitie majú aj jednofarebné materiály. 

V čom je originalita každej jednej nitky, z ktorej je utkaná nádherne 

jednofarebná látka? Práve v tom, že má rovnaké vlastnosti ako všetky 

ostatné. A pritom to nie je ubíjajúca uniformita. Svojou rovnakosťou 

a prítomnosťou prispieva k nádhernému celku. Viditeľne - lebo výsledok 

je zrejmý, a zároveň neviditeľne - lebo na seba nepúta pozornosť. 

Historici, archeológovia a etnológovia riešia antropologické rébusy a my 

v cirkvi riešime naše ekleziologické hlavolamy. Hľadáme jednotu 

v rozmanitosti aj rozmanitosť v jednote a občas nám z toho vychádza 

rozmanitosť jednôt. Teda skoro žiadna jednota. Chceme byť originálni 

a zároveň byť súčasťou spoločného príbehu a komunity. Problémom je 

asi to, že nemáme jasno v tom, či to súkno nášho spoločného príbehu je 

pestrofarebné, alebo jednofarebné. A možno je to tak, že z jednej 

strany je pestrofarebné a z druhej jednofarebné.  

Lebo aj takto vyzerajú kvalitné látky. 

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

