
 

 

 

 

Posledná  
strašná pustošivá vojna v našej časti sveta skončila takmer pred 70 

rokmi. Drastické osobné skúsenosti s neľudskosťou vojny viedli 

povojnovú generáciu k veľkému úsiliu, aby sa zabránilo opakovaniu tejto 

tragédie. Jeho dobrým dôsledkom je ešte stále toto obdobie pokoja, 

nebývalý rozvoj krajín a blahobyt občanov. Aj keď to nebolo 

„kráľovstvo pokoja“, lebo horúcu vojnu vystriedala studená vojna a ešte 

sme boli zatiahnutí do ideologickej vojny totalitárneho systému 

s vlastnými občanmi. Nedobrým dôsledkom tejto éry je narastajúce 

povedomie o samozrejmosti tohto dobrého stavu. Lenže už to nebude 

dlho trvať, a nebude žiť ani jeden pamätník toho, čo sa stalo. Stíchne 

posledný autentický hlas zdesenia, odporu a varovania. Vojna sa nám 

nezdá nebezpečná, lebo žiadny výbuch na obrazovke nám neublíži - aj 

keď práve spôsobil deštrukciu domu, kde žili ľudia. Žiadny mŕtvy vojak 

alebo civilista v správach nami veľmi nepohne, lebo to nie je nikto 

z nás. Najkratšia vojna v televízii má dĺžku jednej vety správ 

a najdlhšia skončí s koncom filmu. A potom už máme dobrú noc.   

pokračovanie vo vnútri 

Bohoslužby 

7.9. 9:30 

18:00 

 Štefan Evin 

POĎAKOVANIE ZA LETO 

14.9. 9:30 

 

 Štefan Evin 

VEČERA PÁNOVA 

21.9. 9:30  Chris Menzfeld 

28.9. 9:30 

10:00 

 Ján Verčimák 

EKUMENICKÉ BOHOSLUŢBY  V HORNEJ  SEČI  
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Sobáš  

27.9.  sobota 15:30  Štefan Bíró & Lenka Paulovová 

Modlitebné stretnutia v stredu      
 

 

Levice 

(19:00) 

Horná Seč 

(19:00) 

Dolná Seč 

(19:00) 

M.Ludany 

(19:00) 

N.Tekov 

(19:00) 

3.9. Ch.Lehmann Senior Garden Š.Evin  J.Henţel 

10.9. R.Mészároš M.Haszics  J.Verčimák  

17.9. J.Prišťák ml. Senior Garden M.Prišťák  J.Tomašovský 

24.9. J.Prištiak Š.Suchánsky  Š.Evin  

Stredy špeciál pokračujú  
znova od septembra. Kaţdú prvú stredu v mesiaci sa k modlitbám 
stretneme v jedálni. Skúsenosť spoločných ţivých modlitieb pokračuje. 

Nová modlitebná skupina v nedeľu ráno 
Okrem modlitebnej skupiny v jedálni sa plánuje ďalšia skupina 
stretávať o 9:00 na poschodí v „špuntovni“. Pozvaný je kaţdý, kto má 
záujem, zvlášť generácia „mladších starších“. 

Porada staršovstva 
 22.9. pondelok 18:00 

Update – Konferencia mládeže 2014 
 12.9.-15.9. Liptovský Mikuláš 

Zborová škola pre každého 
Téma: Evanjelium podľa Jána 

 19.9.-20.9. piatok-sobota 
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Hostitelia 
7.9. Machajdíková Emília (HS) 

Pokoracká Dana (HS) 
21.9. Garajová Viera 

Boldišová Milica 

14.9. Kušnieriková Alţbeta 
Lányiová Alţbeta 

28.9. Adamiová Zuzana (HS) 
Zomborská Alţbeta   

Súčasným aj budúcim hostiteľom 
Prosíme rodiny, ktoré sa chcú pridať do sluţby prijímania hostí k 
nedeľnému obedu, aby to oznámili do kancelárie zboru do 12. októbra. 
Tieţ nám, prosím, oznámte, ak v tejto sluţbe uţ nemôţete pokračovať. 

Blahoželáme k narodeninám 
Sallaiová Zuzana, Levice, (84) 1.9.  

Csehová Juliana, Levice, (77) 1.9.  

Marföldi Ondrej, Dolná Seč, (93) 3.9.  

Mátrayová Helena, Levice, (65) 3.9. 

Garajová Alţbeta, Levice, (95) 7.9.  

Bíroová Mária, Starý Hrádok, (73) 7.9.  

Potocká Alţbeta, Mýtne Ludany, (85) 10.9.  

Wink Ladislav, Levice, (69) 14.9. 

Guťan Michal, Horná Seč, (92) 16.9.  

Kohútová Mária, Levice, (63) 18.9. 

Fabianová Helena, Levice, (75) 19.9. 

Hurajová Alţbeta, Levice, (61) 21.9. 

Guťanová Helena, Levice, (72) 22.9.  

Tomašovský Michal, Levice, (64) 23.9. 

Guťanová Alţbeta, Levice, (66) 27.9. 

Laczkovská Helena, Horná Seč, (80) 28.9. 

 

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

Nespočetné vojny v počítačovej hre - znie to dosť hlúpo, ak hovoríme 

o hre na vojnu - sa dajú kedykoľvek prerušiť a bezbolestne, bez strát 

začať znova. Skutočnú guľku sa však nedá zresetovať. 

Naša spoločnosť sa stáva ľahostajná a cynická. Bohatú smotánku 

nezaujíma verejné blaho. Nekultivuje verejný priestor. Zaberá ho pre 

svoje osobné zámery. Zelené trávniky, stromy, parky i parkoviská. 

Neinvestuje nič do spoločného, ale spoločné nemilosrdne privatizuje. 

Na druhej strane tejto kultúrno-sociálnej vojny sú bedári, ktorí nemajú 

žiadnu úctu k ničomu súkromnému. Berú na čo siahnu. A vysoká politika 

- teda spravovanie krajiny - sa odohráva už takmer iba v symbolickej 

rovine. Skutočné výzvy sú ignorované a riešia sa podružné veci – a aj to 

iba naoko. Na štátnych sviatkoch nás zaujíma akurát to voľno, nie 

hmlistý historický odkaz. Lebo ten bol prekrucovaný a spoločnosť skôr 

názorovo rozdeľuje ako spája. Za našimi kopcami sa však už brutálne 

prekresľujú hranice. Vojnou. Cynicky. Smrteľne vážne. Z osloboditeľov 

sa stávajú vydierači a možno z nich budú znova otrokári. 

Nelamentujem, len sa usilujem realisticky uvažovať o svete, v ktorom 

žijem. V ktorom mám byť svetlom. V ktorom mám reprezentovať 

Ježiša. On by nás neposielal svietiť tam, kde je všetko OK. On nás 

posiela tam, kde je skôr všetko po KO. Práve v tme sa dá vyniknúť a to 

by mala byť naša ambícia presvedčeného a presvedčivého kresťanského 

života. Byť viditeľnými. Ako Jozef či Daniel. Oni nás osobne 

povzbudzujú, že to ide aj v mizerný časoch - lebo Boh je  

s nami. On nám pripravil každú udalosť, v ktorej môžeme zasvietiť ako 

deti svetla – ako ľudia z iného sveta. Z iného myšlienkového, 

hodnotového a duchovného sveta. Naše prostredie, okolie, chodník, 

dedina, ulica i mesto, sused aj cudzinec nech je miestom, či osobou, na 

ktorých nám záleží. Lebo nášmu Pánovi na nich záleží. Čím je okolo nás 

menej lásky, dôvery, nádeje a radosti, tým viacej sú potrebné a vítané. 

To je naša príležitosť. Pozeráme sa dopredu. Veď prichádza jeho 

vláda, jeho mier, jeho objatie, jeho i naša slávna budúcnosť. 

Perspektíva, ktorú nám odkrýva a ponúka, presahuje nielen našu realitu, 

ale aj naše najsmelšie predstavy. 

Štefan Evin 
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Miesto pre Božiu reklamu                           Darina Árendášová 

Kedysi som bola v podstate celkom obyčajná tínedţerka. Snívala som 

o vzťahoch, plánovala si budúcnosť a vţdy som chcela mať všetko pod 

kontrolou. Nikdy som nebola človekom, ktorý by túţil po adrenalíne ani 

po ţiadnom šialenom záţitku. Vţdy som bola slušná a problémov som 

sa veľmi stránila. Asi ako väčšina „-násťročných“ som mala pocit, ţe 

moje názory na svet a ţivot sú tie najsprávnejšie a ţe ostatní (dospelí) 

nevedia, o čom hovoria. 

Rodičia sa rozviedli, keď som bola malá (3-4 roky). Z toho obdobia si 

takmer nič nepamätám, ale zisťujem, ţe ma dosť ovplyvnilo. Svojho otca 

som sa vţdy bála, pretoţe bol prísny a svojrázny, hlavne čo sa známok 

v škole týkalo. Pekné slová alebo pochvalu som od neho asi ešte nikdy 

nepočula. Môj vzťah s otcom sa predsa len prejavil v určitých stránkach 

môjho ţivota. Sebavedomie by ste u mňa hľadali márne a rozhodnutia 

tieţ robím dlho. Je medzi nami roky budovaná priepasť, cez ktorú je 

veľmi ťaţké postaviť most. 

Mama mala, a stále má, časté výbuchy hnevu, čo som si vţdy odniesla 

ja. Väčšinou som sa iba pasívne prizerala, ako trieska vecami a kričí 

výčitky. Zanecháva to rany, ale Pán Boh ich lieči. 

Keď sa mamina druhýkrát vydala, všetko bolo úţasné. Presťahovali sme 

sa z trojizbového bytu, kde sme bývali štyria, do veľkého domu. Narodil 

sa môj brat a všetci boli šťastní. Po čase však začal môj nevlastný otec 

piť. Skutočne, ţiť s alkoholikom vôbec nie je jednoduché. Avšak, 

našťastie, nikdy nikoho z nás neudrel. Spočiatku sa to dalo zvládnuť, 

ale prerástlo to do takých extrémov, ţe sme sa museli odsťahovať späť 

k babke. Tam sme skončili pre zmenu piati a miesta bolo naozaj málo. 

Keď sa oţenil aj otec a narodila sa mu druhá dcéra, začala som na 

mladších súrodencov ţiarliť, pretoţe oni boli stredobodom pozornosti 

a ja som sa cítila ešte viac odstrčená a zanedbaná. Proste ako väčšina 

tínedţerov som mala pocit nepochopenia a krivdy. Zrazu sa o mňa ľudia 

nezaujímali tak ako predtým a zo mňa bola „tá staršia“, ktorá 

zodpovedala za všetko. Pred niekoľkými rokmi sa veci začali dávať do 

poriadku a ľudia si uvedomili, ţe v ich ţivotoch existujem aj ja, no ja 

som bola presvedčená, ţe na odpúšťanie je neskoro. 

Keď som prvýkrát prišla na KECY, o Bohu som vedela veľmi málo. 

Absolvovala som síce prvé sväté prijímanie, ale to bola skôr túţba po 

nevestičkovských šatách, ako po Bohu. Na Kecoch som prvýkrát počula 

o Bohu zrozumiteľnou formou, ale nebrala som to váţne. Zo všetkých 

príbehov som si vzala skôr poznatky do kaţdodenného ţivota. Boh bol 

pre mňa vţdy len neznáma veličina. Neverila som, ţe existuje. Nikto 
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z našej rodiny neveril. Počas školského roka som sa prestala zaujímať aj 

o tú malú stopu, ktorú vo mne biblické príbehy zanechali.  

Keď som prišla na KECY druhýkrát, brala som to opäť iba ako skvelú 

príleţitosť na zdokonalenie sa v angličtine. Niečo však bolo iné. Biblické 

príbehy kaţdý večer začali dávať väčší zmysel. Čoraz častejšie som sa 

zaoberala otázkou existencie Boha. Našla som si jednu z vedúcich 

a začala sa pýtať. Tých otázok bolo nekonečne veľa a stále prichádzali 

ďalšie a ďalšie. Nerozumela som Kristovej láske ku mne. Bola som 

zmätená a neistá. Nikdy predtým som sa necítila taká neistá.  

Zo všetkého, čo som sa o Bohu a ţivote s ním dozvedela, vyplývalo 

jediné: odovzdať svoj ţivot do rúk niekoho, koho som nedokázala 

predvídať. Bolo to pre mňa veľmi ťaţké. Ja som potrebovala mať všetko 

pod kontrolou. Skutočnosť, ţe by som mala niekoho o niečo prosiť, bola 

pre mňa hrozná. A keď som sa dozvedela všetko o dôvode Kristovej 

smrti a o tom, ţe by sa nado mnou mal niekto zmilovať, moja pýcha sa 

ozývala v neskutočnej miere. Ja, ako človek, ktorý veril iba veciam, 

ktoré okúsil na vlastnej koţi, som nedokázala vstrebať myšlienku 

niečoho vyššieho. Jedna z vecí, ktoré ma zaujali, bolo aj to, ako sú si 

veriaci ľudia na Kecoch blízki. Mali spoločnú tému. Spájal ich Kristus. 

A rozprávali sa ako kamaráti. Oni aj boli kamaráti. Toto bola vec, ktorá 

takpovediac zasiahla do ţivého, pretoţe ja som nikdy nebola obľúbená. 

Jedného večera, keď som sa pozerala cez okno do upršanej noci,  

(Viem,  znie to gýčovo.) sa vo mne niečo zlomilo. Vyznala som svoje 

hriechy, prijala Kristovu obeť a Boţie odpustenie. Ťarcha viny z toho, ţe 

som taká hriešna, ţe Kristus za mňa musel zomrieť, ma dlávila uţ zopár 

dní, ale po modlitbe bolo Boţie odpustenie také citeľné, akoby mi padol 

balvan zo srdca. Neskutočné šťastie a úľava, cítila som sa bezpečne. 

Bola som zachránená. Veľmi veľa vecí, ktoré som dovtedy nechápala, 

zrazu dávalo zmysel.  

Po Kecoch som išla prvýkrát do kostola Cirkvi bratskej v Leviciach 

s úmyslom rozvíjať svoj vzťah k Bohu. Nerozumela som síce ešte 

mnohým veciam, napríklad ako Boh hovorí k ľuďom, no po prvej kázni 

som pochopila aj to. Odvtedy tam chodím pravidelne. Navštevujem aj 

skupinku študovania Biblie a dorasteneckú skupinku v našom kostole. 

Keď som si prvýkrát listovala v Biblii a veľa vecí presne pasovalo na môj 

ţivot, vedela som, ţe takto Boh komunikuje, a za to som mu vďačná. 

Čas, ktorý odvtedy prešiel, bol úplne iný ako predchádzajúci, pretoţe 

Kristus bol so mnou. Svoju lásku mi prejavoval na milión spôsobov. 

Prešla som si aj skúškami mojej viery, no vďaka Boţej milosti som 

obstála. Boh ma stále učí nové veci a pripomína mi staré. 
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Učím sa neţiarliť na súrodencov, najmä keď som si uvedomila cenu 

ľudského ţivota. Môj brat mal podozrenie na leukémiu a to bolo ťaţké 

obdobie, no Boh mi ho pomohol prekonať. Mamine výbuchy hnevu sa 

snaţím prekonať s Kristom v modlitbách. Nie vţdy sa mi to však darí 

(niekedy vybuchnem aj ja). V otcových výčitkách hľadám ponaučenie. 

Jeho kritika ma stála uţ veľa sĺz, no vedomie, ţe Pán Boh je môj 

dokonalý Otec mi pomáha. Učím sa odpúšťať a dávať druhé šance (aj 

keď je to ešte stále veľmi ťaţké a niekedy mi to trvá dlho), pretoţe keby 

mne nedal Boh druhú šancu, som mŕtva. Ţivot je teraz oveľa ľahší, 

pretoţe viem, ţe Boh je tu so mnou a keď mu dovolím prebrať nad 

vecami kontrolu a budem mu veriť, On mi to pomôţe prekonať. 

Hriechy tu stále sú a určite ešte aj budú, no vedomie, ţe Boh ma miluje 

a ja som jeho dieťa ma napĺňa neskutočnou radosťou. Pretoţe ako 

hovorí Ján v 1. kapitole 12-tom verši: „Tým však, čo prijali Krista za 

svojho Pána a Spasiteľa a veria v Neho, dal moc stať sa Boţími deťmi.“ 

 

 

Cirkev bratská kazateľskou cirkvou (?)          Ján Henţel 
Pokračovanie Správy predsedu Rady CN pre konferenciu 2014 

Ustanovovanie kazateľov 

Zo svojich skúseností však musím povedať, ţe väčšina našich 

staršovstiev nedokáţe alebo nechce posúdiť teologickú vhodnosť 

adeptov na kazateľstvo. Preto vikariát, vikariátne cvičenia, ordinačná 

práca a predordinačný pohovor sú také rozhodujúce, hoci zďaleka nie 

dokonalé nástroje denominácie na rozhodovanie pred ustanovením 

kazateľov. Je riskantné urobiť capa záhradníkom, najmä keď je potom 

ťaţšie zbaviť sa dvojnohého ako štvornohého. Zdá sa, ţe vikariát, ktorý 

trvá 2-3 roky, vikariátne cvičenia, stále štruktúrovanejšia ordinačná 

práca, vieroučný pohovor v Študijnom odbore a predordinačný pohovor 

v Rade by mali byť dostatočné na to, aby sa odhalila vhodnosť alebo 

nevhodnosť kandidáta pre kazateľskú sluţbu. Za 10 rokov môjho 

pôsobenia vo funkcii predsedu a predtým 12 rokov člena Rady sa iba 

raz stalo, ţe sme odloţili ordináciu o 1 rok, ale všetky ţiadosti o 

ordináciu sa ordináciou aj skončili. Nie som si istý, ţe v kaţdom prípade 

prebehol starostlivý výber uţ pred podaním ţiadosti o ordináciu. Sme 

malá denominácia, v ktorej sú silné osobné väzby. Máme dlhodobo 

nedostatok kazateľov. Sme veriaci ľudia, a preto (niekedy naivne) veríme 

aj v progres mladých kazateľov. Nemyslím, ţe je treba v súčasnosti niečo 
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zásadne meniť na tomto predordinačnom procese. Len je treba, aby sme 

všetci – predseda, Rada, Študijný odbor, staršovstvo i vikár boli v tomto 

procese dôslednejší, lebo to bude prejav zodpovednej lásky ku všetkým 

zúčastneným. Nie, nechcem, aby vstup do kazateľského stavu bol ako 

hradná brána uzamknutá na 7 zámkov.  

Ale nie sú (a nemajú byť!) to ani „lietačky," cez ktoré kaţdý ľahko vojde 

aj vyjde. Totiţ, čo budú ľudia veriť a ako to budú uplatňovať, ovplyvňujú 

oveľa viacej kazatelia ako teologickí profesori. 

Predordinačnému procesu by pomohlo, keby sme v budúcnosti zaviedli 

akýsi „učňovský program." Mladí ľudia, ktorí uvaţujú o duchovenskej 

sluţbe (kazateľskej, misionárskej, diakonickej, poradenskej, 

mediálnej...), by ešte pred začiatkom teologického štúdia absolvovali 

aspoň rok praktickej sluţby pod dohľadom skúsenejšieho kazateľa. Na 

štúdium by išiel jednak osobnostne vyzretejší a jednak  s jasnejšou 

predstavou o tom, načo je potrebné teologické štúdium. Takto totiţ aj tu 

funguje to, čo pred 100 rokmi napísal K. Čapek:  „V čase keď sa 

rozhoduje o našej ţivotnej ceste, pre nás je rozhodujúca cestička 

v našom účese." Príliš často sa na katedre stretávam so študentmi, 

ktorých zaujíma čokoľvek iné, len nie štúdium. Stretávam však potom 

v cirkevnej sluţbe našich absolventov, ktorí s ľútosťou hovoria: „Ach, 

keby som bol vtedy z tej dogmatiky viacej prečítal a tú gréčtinu sa 

poriadnejšie naučil!" Investovať totiţ 3 a v našich pomeroch najčastejšie 

5 rokov do štúdia niečoho a potom zistiť, ţe sa treba venovať niečomu 

celkom inému, je príliš drahá investícia. Takéto „učňovské programy" sa 

úspešne uplatňujú napríklad v Británii. Prešiel ním Marek Jurčo 

a v súčasnosti sú v ňom Dalibor Beregszászi a Juraj Sabol. 

Po úspešnej predordinačnej prírave sa vikár stane kazateľom 

ordináciou. Stručne by sme mohli povedať, ţe ordinácia je uznanie 

cirkvi, ţe tohto brata Pán povolal a vystrojil, aby učil a viedol jeho 

cirkev. Tým sa stáva voliteľným do kazateľskej sluţby v ktoromkoľvek 

zbore Cirkvi bratskej (a to v SR aj ČR). Po zvolení príslušným členským 

zhromaţdením ho Rada inštaluje do sluţby v tomto konkrétnom zbore. 

Systémovo je to nastavené tak, ţe kaţdý ordinovaný kazateľ môţe 

spravovať ktorýkoľvek zbor. Pochybujem, ţe to tak vôbec niekedy aj 

reálne bolo, ale dnes som si istý, ţe to tak reálne nefunguje. Kaţdý 

kazateľ nie je kompatibilný s kaţdým zborom. Tým som len nahlas 

povedal to, čo väčšina vie. Lenţe s tým súvisia reálne napätia, ktoré len 

ťaţko dokáţeme dobre riešiť. 

Jedno také existuje medzi potrebou striedania kazateľov, malým počtom 

(rôznorodých!) zborov na Slovensku a rôznorodosťou kazateľov. Princíp 

striedania kazateľov povaţujem za správny a potrebný. Zároveň si však 
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uvedomujem toto napätie a keď k nemu pridáme aj fakt, ţe naši 

kazatelia majú zamestnané manţelky a deti v rôznych školách, tak ale 

efektívne uplatnenie tohto princípu je nesmierne ťaţké. Nehovorím to 

preto, aby sme sa ho vzdali, ale aby sme si ho všetci uvedomovali 

a citlivo ho riešili. 

Súčasná realita nám ukazuje, ţe nie kaţdý kazateľ je kvalifikovaný 

spravovať zbor. To prirodzene vyvoláva otázku, či teda má byť 

kazateľom. Keby sme ju chceli riešiť, museli by sme sa pozrieť na status 

ordinácie, čo by si vyţadovalo samostatné pojednanie. Teraz nám ide 

o praktický ţivot a pripomínam to preto, ţe rôznorodosť zborového 

ţivota, zvyšujúce sa administratívne nároky na kazateľa-správcu, ktorý 

je štatutárnym zástupcom zboru, spôsobujú, ţe môţeme mať kazateľov, 

ktorí sú jasne obdarovaní pre zvestovanie, vyučovanie a osobné 

duchovné vedenie ľudí, ale nezvládnu koordináciu rôznych činností 

a administratívne zodpovednosti, ktoré zo zákona vyplývajú pre 

štatutárneho zástupcu zboru. 

Jedným z riešení je, aby sa títo kazatelia boli druhými kazateľmi v 

zboroch, ktoré majú svojich správcov. To si však vyţaduje zmenu nášho 

pohľadu, podľa ktorého všeobecne očakávame, ţe druhý kazateľ sa po 

čase stane správcom zboru, lenţe on sa ním nestane. Ďalej to súvisí so 

skutočnosťou, ţe iba najväčšie zbory si budú môcť dovoliť mať viac ako 

jedného kazateľa. Opatrne, ale dôkladne by bolo treba pouvaţovať aj 

nad tým, aby správcom zboru nebol kazateľ. 

Pokračovanie nabudúce 

 

Milé sestry a milí bratia, 
touto cestou by sme sa k vám po nejakom čase chceli opäť prihovoriť  

z JPK. Ako mnohí viete, hlavným poslaním nášho zdruţenia je šíriť 

evanjelium cez letáky a literatúru a tieţ cez internet v rámci celého 

Slovenska. Systematicky  - čiţe do kaţdej domácnosti - doručujeme cez 

poštu, distribučnú firmu alebo s pomocou dobrovoľníkov letáky 

s ukáţkou a ponukou Malej knihy o vzťahoch od Daniela Pastirčáka, 

ktorú potom zasielame kaţdému, kto si ju u nás objedná. Samozrejme, 

ţe je to len jedna z alternatív, ako sa s ľuďmi ako kresťania môţeme 

deliť o dobrú správu, o Boţiu lásku k človeku. Sme radi, ţe Pán Boh sa 

dotýka ľudských ţivotov i cez našu sluţbu a cez knihu o vzťahoch, ktoré 

sú témou blízkou kaţdému človeku. 

I v našom spoločenstve máme mnohých priateľov, ktorí nás podporujú 

modlitebne, finančne aj prakticky ako dobrovoľníci. Veľmi si to váţime 
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a naša sluţba by bez vás nebola tým, čím je. Chceme sa preto 

poďakovať za vaše verné modlitby, za to, ţe ste niektorí 2% zo svojich 

daní a tieţ 5% z vašich príspevkov darovali tento rok aj na našu sluţbu. 

Zvlášť chceme 

poďakovať 

mladým ľuďom 

v tomto zbore 

(MDK-áčom, 

dorastencom i 

mládeţníkom), 

ktorí sa 

v posledných 

rokoch stali 

a stávajú 

našimi 

vernými 

„rozdávačmi“ 

letákov. Sme 

za vás veľmi 

vďační. 

Dlhoročné skúsenosti nám potvrdzujú, ţe viac objednávok literatúry 

nám prichádza po osobnej distribúcii. Vtedy sme si istí, ţe sa náš leták 

dostal naozaj do kaţdej schránky. Ceníme si, ţe ste ochotní obetovať 

kus svojho času, energie i srdca tejto sluţbe. A veríme, ţe i pre vás 

a vašu vieru je to obohacujúca skúsenosť. Ďakujeme a budeme mať 

radosť, ak s vami budeme môcť rátať i naďalej. 

Ak by ste mali záujem o aktuálne informácie o našej činnosti, radi vám 

budeme bezplatne zasielať náš štvrťročný Infolist JPK v elektronickej 

alebo tlačenej forme. Objednať si ho môţete formou, aká vám najlepšie 

vyhovuje. 

e-mail: infolist@jpk.sk 

sms: 0905 578 774 

tel.: 036 6310 270 

poštová adresa: JPK, P.O.Box 49, 934 05 Levice 

Prajeme vám zo srdca, aby ste smeli preţívať Boţiu lásku a prítomnosť 

vo vašich ţivotoch a byť majákom, ukazujúcim na TOHO, kto je 

CESTOU, PRAVDOU i  ŢIVOTOM pre ľudí okolo vás. V dnešnej dobe je k 

dispozícii veľa prekladov Biblie, no prvou a často jedinou Bibliou, ktorú 

neveriaci ľudia dnes ešte čítajú je náš ţivot... 

Maťa Kopernická 

za zdruţenie JPK (Jeţiš pre kaţdého) 

mailto:infolist@jpk.sk
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Pane, kedy sme ťa... 
Pozvali ste niekoho na akciu, výlet, tábor? Povzbudili ste niekoho 

k účasti? Zaplatili ste niekomu alebo prispeli? Modlili ste sa? 

Kúpili ste, varili alebo napiekli? Priviezli? Požičali alebo darovali? 

Zaujímali sa? Starali ste sa ako vedúci alebo pomáhali vedúcim? 

Vďaka Bohu za vás, bratia a sestry, ktorí ste sa akýmkoľvek 

spôsobom podieľali na letných aktivitách. Vzájomná pomoc 

a služba sa nemeria jej veľkosťou, ale možnosťami a potrebami.  

Aj to najmenšie, čo sme urobili pre toho najmenšieho, je hodnotné 

v Božích očiach. Ak vás trápi, že ste to tentoraz nestihli, tak určite 

budú ďalšie príležitosti. Nech vám k radosti z dávania Pán pridá 

svoje požehnanie a odmení vašu štedrosť a ochotu. 

My, obdarovaní vašou láskou 

Nepretržitá reťaz objavov, vynálezov a technológií nesmierne rozšírila 

možnosti ľudstva budúcnosti. V priebehu rokov sa veda a technika stali 

oveľa vyspelejšími, ako sú dnes. Po rokoch drahého a intenzívneho 

výskumu skupina špičkových vedcov dospela tak ďaleko, že nakoniec sa 

ich šéf postavil pred Boha a sebaisto vyhlásil: „Bože, my ťa vlastne už 

nepotrebujeme, lebo dokážeme to, čo ty. Už vieme stvoriť človeka.“ 

Boh mu pokojne odpovedá: „Tak na to sa teda rád pozriem. Pustite sa 

do toho.“ 

Šéf vedeckého tímu zavolal kolegov, spolu rozložili a pripravili pojazdné 

laboratórium a do svojho prístroja začali zo zeme naberať hlinu. V tom 

ich však Boh prerušil: „Tak moment, priatelia. Najprv si vezmite 

vlastnú hlinu.“ 

Spracoval Šimon Evin 
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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. 
 

mailto:levice@cb.sk

