
 

 

 

 

Naplno 
 koncentrovaná stojí na začiatku rozbehovej dráhy. Za jej chrbtom sa 

vlnia plné tribúny. Diváci čakajú za svoje peniaze zážitok. Jej blízki 

tŕpnu a nevedia kam sa pozerať. Pár metrov pred ňou je nastavená 

latka v rekordnej výške. Výzva zhmotnená do tenkej čiary vysoko, 

veľmi vysoko nad zemou. Ostal jej posledný pokus. Ak to zvládne, bude 

pre túto chvíľu najlepšou skokankou a dostane sa do svetových tabuliek. 

Jasným gestom volá divákov, aby ju podporili rytmickým skandovaním. 

Pružne sa nakloní dozadu a potom sa rozbehne... Ale už či sa to dnes 

podarí, alebo nie, onedlho prídu nové preteky a latka bude znova 

vysoko. Možno, že ešte vyššie ako dnes. A keď stratí formu, neporadí 

si ani s nižšou výškou. Vždy sa dostáva k svojim limitom. Ako my, hoci 

nie sme na atletických majstrovstvách. 

pokračovanie na poslednej strane 

 
 
 

Bohoslužby 

4.5. 9:30  Roman Neumann 

11.5 9:30  Štefan Evin 

16.5. pi 19:00  Spoločné zhromaždenie s delegátmi konferencie 

VEČERA PÁNOVA 

18.5. 9:30  Miroslav Moravský 

25.5. 9:30  Todd Patterson  

Sviatok nanebovstúpenia Pána – spoločné bohoslužby 
29.5.  19:00  Štvrtok * Ján Verčimák 
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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) 

7.5. J.Kováč M.Haszics  Š.Suchánsky  

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

21.5. A.Moravský J.Prišťák  Š.Evin  

28.5. - S.Garden -  - 

Porada staršovstva 
 12.5. pondelok 18:00 

Konferencia Cirkvi bratskej v SR 
 16.5.-17.5. piatok-sobota Levice 

 

     MaMi klub  
 7.5. streda 9:30  21.5. streda 9:30 

 14.5. streda 9:30     

Hostitelia 
4.5. Adamiová Zuzana (HS) 

Zomborská Alţbeta 
18.5. Hurajová Alţbeta 

Galková Viera 

11.5. Kerekrétiová Helena 
Bálintová Kristína 

25.5. Haszicsová Darina 
Potocká Valéria  
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Blahoželáme k narodeninám 
Magnová Zuzana, Levice, (73) 2.5. 

Kováč Štefan, Levice, (70) 4.5. 

Machajdíková Emília, Horná Seč, (61) 7.5. 

Prištiaková Lýdia, Levice, (75) 8.5. 

Adami Jozef, Horná Seč, (66) 8.5. 

Šajben Michal, Levice, (62) 8.5. 

Hankovská Jolana, Mýtne Ludany, (62) 23.5. 

Bencs Ján, Levice, (70) 21.5.  

Winková Anna, Tekovská Breznica, (60) 24.5. 

Kerekréty Milan, Dolná Seč, (64) 25.5. 

Biloshytsky Mykola, Trnava, (60) 28.5. 

O čom rokovalo staršovstvo v marci 
Informácie sú dostupné v tlačenom vydaní Infolistu.  
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Miesto pre Božiu reklamu                                  Helena Valová 

Môj návrat ku Kristovi a do spoločenstva cirkvi. 

Uvaţovala som nad tým, akými slovami začať svoj príbeh o Boţej ceste 

ku mne a mojej ceste k Nemu. Iste je v niečom aj odlišný od ostatných, 

ale je to príbeh o veľkej Boţej láske, milosti a trpezlivosti so mnou. 

Narodila som sa v kresťanskej rodine, ako dieťa som bola krstená 

v Evanjelickej cirkvi a.v. Ale naši starí rodičia tu na Slovensku, ako sa 

ja pamätám, navštevovali Cirkev bratskú. A tak sme rodičmi boli vedení 

k evanjelikom a starými rodičmi do Cirkvi bratskej. Nakoľko stará 

mama Asztalosová bola veľmi veriaca ţena, učila nás a viedla 

k spoznaniu Boha, Boţej lásky a Boţej pravdy. Veľa sa modlila za celú 

rodinu. 

Z dieťaťa som dospela, vydala som sa. Môj manţel je krstený v cirkvi 

reformovanej a ja som sa ho po sobáši rozhodla nasledovať. Ako 

manţelia sme kostol navštevovali len na sviatky a tým pádom moja viera 

k Bohu nebola dostačujúca. Môj ţivotný osud pokračoval tak, ţe na 

dlhšiu dobu som s Cirkvou bratskou neprišla do kontaktu. 

Čas plynul a mojou túţbou vţdy bolo vrátiť sa do spoločenstva Cirkvi 

bratskej. Cítila som hlad po Bohu. Moja duša bola prázdna najviac na 

vianočné sviatky. Ale náš Pán na mňa nezabudol – prehovoril ku mne. 

Začala som častejšie navštevovať spoločenstvo. Začalo to takto: 

Spomínam si na jedno stretnutie so Zlatkou Bellušovou a jej ešte 

ţijúcim manţelom Joţkom. Keď som išla z kostola, počas rozhovoru 

hovoril s nadšením o piesňach spevokolu a medzi tým zdvihol svoj zrak 

hore k nebu a hovorí: „A tam hore – tam to bude ešte krajšie“. Toto 

stretnutie prebudilo vo mne ešte väčšiu túţbu návratu do CB. Lenţe 

moje rozhodovanie trvalo dlhšie. Tú iskru, ktorú vloţila do môjho srdca 

stará mama, rozdúchala postupne Zlatka Bellušová. A za to sa jej touto 

cestou chcem poďakovať. Ona ma pri častých stretnutiach v obchode, 

pri rozhovoroch zbliţovala s naším Pánom. 

Začala som preţívať duchovný boj. Dávala som si otázky: Dokedy chcem 

čakať? Kedy sa konečne rozhodnem? Prišlo oslovenie a povzbudenie od 

Pána. Bolo to stretnutie pred Zlatkiným domom, keď ma k sebe 

prvýkrát pozvala na stredajšie zhromaţdenie u nej doma – pohotovo 

som odpovedala „prídem“. Lenţe pri tej pohotovej odpovedi som si 

neuvedomila, ţe čo na to môj manţel. Ale vďaka Bohu, v mojej rodine 
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som nemala s tým problém. S veľkou radosťou spomínam na milé 

privítanie u nej a neskôr aj v zbore, v ktorom Duch svätý zmenil môj 

ţivot. Preto, ţe som sa rozhodla ţiť nový ţivot pre Pána Jeţiša, prosila 

som ho v modlitbách, aby vo mne urobil vnútornú premenu. Stalo sa to 

počas večerov evanjelizácie ProChrist.  

Ţalm 138:3. V deň, keď som volala, vyslyšal si ma, dodal si odvahy 

a silu mojej duši. 

Ten týţdeň bol pre mňa veľmi poţehnaným časom. Pán Boh prehovoril 

do môjho srdca svojim slovom a príbehmi zo ţivota ľudí. V ten týţdeň – 

v piatok doobeda som preţila prebudenie vnútorného vnímania a v tom 

premýšľaní sa mi vynorila pieseň „Dostalo sa mi zmilovania.“ Tieto slová 

z piesne ma určitým spôsobom povzbudili. Ďalej som nechala voľný 

priebeh svojmu vnútornému cíteniu a dala som sa viesť Duchom 

svätým. Vďaka milosti Boţej som dostala silu a pristúpila som dopredu 

pred Jeho kríţ a zloţila svoju ťarchu hriechu a minulosti a preţila 

znovuzrodenie. 

Matúš 7:8. Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde a kto 

klope, tomu bude otvorené. 

Nebola som však členkou zboru z určitých dôvodov a tým pádom som 

nemohla mať účasť ani na Večeri Pánovej, čo ma vţdy trápilo. Veľa som 

sa za to modlila. Pán ma neopustil, vypočul moje prosby. Časom sa 

všetko ujasnilo, nastalo moje rozhodnutie. Obrátila som sa na brata 

kazateľa Evina, ktorý mi ponúkol duchovnú prípravu pred vstupom do 

zboru. Prijala som ju. Naše stretnutia s bratom kazateľom boli veľmi 

poţehnané a poučné. Posilňoval a vyučoval ma, ako dobrý pastier, 

a viedol ma dopredu. Môj manţel, ktorý bol prítomný a pozorne počúval 

o čom hovoríme, moje rozhodnutie rešpektoval. To mi moju situáciu 

veľmi uľahčilo. 

Ďakujem Bohu za jeho milosť, ţe som svoj ţivot mohla odovzdať 

Jeţišovi, ţe moje hriechy boli odpustené, ţe sa stal aj mojim osobným 

Pánom a Spasiteľom. Zbor je pre mňa oázou a miestom, kde sa môţem 

duchovne a duševne občerstviť a nabrať novú silu. 

Tak, ako sa neprestajne modlila moja stará mama za celú rodinu, tak sa 

snaţím pokračovať v modlitbách aj ja za celú svoju rodinu. 

* 
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pokračovanie z prvej strany 

Niekoho ubíja monotónna práca. Od rána, každý deň a skoro celý rok 

musí preskakovať rovnakú sériu prekážok. A keď sa už zdá, že sa 

vytrénoval, zrazu mu šéf prekážkovú trať predĺži. 

No a v inom type práce je nutné vždy prísť s niečím novým. 

Všetci oprávnene čakáte v novom čísle nový úvodník - a ja tiež. Novú 

knihu, novú kázeň, nový zážitok. Rutina neprichádza do úvahy. Včerajšie 

vety sú dnes nepoužiteľné. Latka nárokov skoro nikdy neleží na zemi. 

Zato my sa tam neraz ocitneme. Alebo sa bojíme, že tam skončíme. 

Pozrime sa však na latku, proti ktorej sa rozbieha naša atlétka, ešte 

raz. Pod ňou je molitan. Hrubý a bezpečný. Neskončí na zemi, ani pri 

nepodarenom pokuse.  

On dáva silu unavenému a bezmocnému veľkú udatnosť (Izaiáš 40:29).  
Poďme v ústrety životu, ktorý nám daroval Boh. Ak sme na Jeho 

štadióne, v každom prípade skončíme v jeho náručí. 

Štefan Evin 

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 

 

Čísla účtov pre príspevky na činnosť zboru a jeho projekty: 

Zborový účet:        28611356/0900 

Mládeţnícke centrum:     1611525951/0200 

Miesto v dome:       7143562002/5600; VS: 5555 

Senior Garden:       7143569001/5600; VS: 3333 

Zodpovedný redaktor Infolistu: Rastislav Števko 
Uzávierka čísla: Vţdy v stredu pred poslednou nedeľou v mesiaci. 
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