
 

 

 
 

Na niektorých  
mojich rovesníkov z rodnej dediny je smutný pohľad. Nevybrali sa po 

dobrej ceste životom a nevedia sa z nej vrátiť. Uviazli v ruinách 

vlastného života po každej stránke. „Ja som sa na svet nepýtal,“ 

povedal jeden z nich svojej mame, vdove, ktorá ho bezradná 

a nešťastná z jeho životného štýlu napomínala i prosila o štipku 

zodpovednosti. „Tak sa teraz o mňa starajte a dajte mi pokoj!“  

Na vrchole sebectva a na dne úpadku vyjadril kúsok pravdy o živote.  

Len nechápe dopad tejto pravdy, a preto ani svoj život. 

Skutočne, náš život nebol našim rozhodnutím, či sa nám to páči alebo 

nie. Dostali sme ho bez toho, aby sme k tomu mohli na samom začiatku 

čokoľvek povedať. To je pozoruhodný fakt o živote, že jeho zdroj je 

mimo nás. Ak sme intelektuálne poctiví, tak nám to berie argument 

nezávislosti a slobody, po ktorej nielen túžime, ale ktorou sa tak radi 

oháňame. A je tu aj druhý pozoruhodný fakt, doplnok prvého - že 

koniec pozemského života je nevyhnutný. Dostať život - teda byť 

úžasnou súčasťou existencie obdivuhodného sveta - a to absolútne bez 

vlastného pričinenia, a potom ho definitívne stratiť, to predsa nedáva 

dobrý zmysel. To naznačuje, že v programe života sa niekde stala 

chyba. Buď by sme tu nemali byť, alebo by sme nemali zomierať.  

pokračovanie na poslednej strane 

Bohoslužby 

2.11. 9:30  Štefan Evin 

9.11. 9:30 

 

 Štefan Evin 

VEČERA PÁNOVA 

16.11. 9:30  Jaroslav Tomašovský 

23.11. 9:30  Andrew Coleclough  

30.11. 9:30  Štefan Markuš 
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Modlitebné stretnutia v stredu  – Pozor! Zmena času 

 

 

Levice 

(18:00) 

Horná Seč 

(19:00) 

Dolná Seč 

(18:00) 

M.Ludany 

(18:00) 

N.Tekov 

(18:00) 

5.11. J.Verčimák M.Prišťák   Š.Suchánsky  

12.11. G.Sirotňák Senior Garden O. Garaj  J.Verčimák 

19.11. A.Moravský O.Kerekréty  Š.Evin  

26.11. Cs.Tolnai Senior Garden G. Sirotňák  J.Kohút st.  

Porada staršovstva 
 10.11. pondelok 18:00 

Diskusia o prioritách CB 
 9.11. nedeľa 17:00 

Zborová škola pre každého - posledné stretnutie 
Téma: Osobný duchovný rast 

 21.11.-22.11. piatok-sobota 
 23.11. nedeľa - promócia 

Stretnutie seniorov s obedom o 12:00  hosť Štefan Markuš 

 30.11. nedeľa     13:30 

MaMi klub  

 5.11. streda 9:30  19.11. streda 9:30 

 12.11. streda 9:30  26.11. streda 9:30 

Hostitelia 
2.11. Lüleiová Júlia 

Guťanová Miriam (HS) 

23.11. Tomašovská Judita (HS) 

Dobias Lea 

9.11. Machajdíková Mária 

Prištiaková Ľubica 

30.11. Magyarová Júliana 

Vetorová Mária   

16.11. Zomborská Milena 

Tomašovská Marta (HS) 
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Blahoželáme k narodeninám 
Moravský Jozef, Levice, (65) 1.11. 

Nolčová Zlatica, Levice, (62) 2.11. 

Hurajová Zuzana, Levice, (Poľná), (91) 3.11.  

Greksová Juliana, Horná Seč, (69) 14.11.  

Henžel Ján, Dolná Seč, (83) 15.11.  

Vargová Juliana, Lok, (73) 15.11.  

Bálintová Valéria, Levice,  (76) 16.11.  

Greksová Alžbeta, Horná Seč, (78) 19.11.  

Prišťáková Anna, Jur nad Hronom, (79) 20.11.  

Kováčová Júlia, Levice, (68) 22.11.  

Rauszová Zuzana, Mýtne Ludany, (75) 23.11.  

Greksa Štefan, Horná Seč, (85) 24.11.  

Valentová Helena, Levice, (66) 27.11. 

Debrovský Michal, Levice, (77) 29.11.  

50. výročie sobáša si pripomínajú 
 Michal a Juliana Greksovci z Hornej Seči (26.11.)  

55. výročie sobáša si pripomínajú 
 Ondrej a Irena Černíkovci z Nového Tekova (28.11.)  

 Michal a Alžbeta Školníkovci z Dolnej Seči (7.11.) 

Rozlúčili sme sa  
s Jánom Benkeim z Dolnej Seči vo veku 85 rokov (18.10.) 

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

Bez uspokojivej odpovede na túto otázku nevieme žiť svoj život 

zmysluplne. Strácame ho. Strácame sa v ňom. Strácame seba, lebo 

nevieme, kto sme, kde sme a kam ideme. Žiť dennodenne zmysluplný 

život, ktorého začiatok aj koniec je silnejší ako my, sa nedá bez 

vedomia, že to má zmysel. A v nás je túžba žiť zmysluplne, lebo život 

sme dostali od Boha. A dostali sme ho preto, aby sme žili pre 

Stvoriteľa. Mali sme tu byť a máme tu byť. Ale keď Boha nepoznáme, 

dávame svojmu životu rôznu náplň a zomierame. Zomierame 

intelektuálne, morálne, duchovne aj fyzicky. Bez spojenia s Bohom, bez 

napojenie na zdroj života, ktorý je mimo nás, predsa nemôže byť život 

životom. Taký život sa stáva smrťou. Skôr alebo neskôr. Ale smrť nám 

berie len časť života. Tento uzavretý kruh nevyžiadaného života 

a neodvratnej smrti môže zlomiť len ten, kto je silnejší ako my, kto je 

živší ako my a kto je trvácnejší ako my. Len Boh môže toto urobiť, aby 

sme mali život, napriek smrti; a Boh to chce urobiť a Boh to aj urobil. 

Tak, ako každý z nás, tak sa narodil aj Jeho Syn, Ježiš Kristus. 

Narodil sa, aby zomrel. Stalo sa to, čo Boh naplánoval: Ježiš Kristus 

zomrel za nás. Za svet, ktorý odmietol Boha - a tým odmietol aj život. 

A potom prišiel šok: Boh ho vzkriesil. Božia realita zmenila pozemskú 

realitu. Sám anjel, priamo Boží posol, potvrdzuje ženám, že Ježiša 

v hrobe niet. Hrob bol otvorený nie preto, aby Ježiš z neho vyšiel, ale 

aby sa všetci presvedčili, že Ježiš tam nie je. Boh ho vzkriesil 

k novému životu. Nestratil sa, neukradli ho, nedošlo k omylu. Bol 

vzkriesený, aby ukázal Božiu moc nad smrťou. Bol vzkriesený, aby jeho 

nový život bol reálnou, teda živou nádejou aj pre každého, kto chce žiť 

s Bohom. On, presne ako to povedal, ide pred nami. Pre tých, ktorí sú 

aj dnes Jeho učeníkmi, pre tých sa smrť stáva dverami do nového 

života, ktorý je reálnejší ako ten náš. Lebo je to život v Božej realite, 

ktorú už nič nezatieňuje. Takto Boh premieňa aj ten najbolestnejší 

a hrozný moment konca života na dobrú vyhliadku nového života. Lebo 

náš život je skrytý s Kristom v Bohu. Dnes i zajtra.  

Štefan 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 

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

