
 

 

 
 

Exotickou 
 frázou nivó stabl (vo francúzskom origináli niveao stable) oznamoval 

pred rokmi rozhlas ustálenú hladinu rieky Dunaj (peredajom svodku ab 

urovne reki Dunaj - v ruštine). Hladina nášho sveta je však nepokojná 

a ponúka veľa podnetov na úvahy: 25 rokov od Novembra (anarchisti 

a hyeny na uliciach - to akože my, občania); rusko-ukrajinské vojenské 

napätie (my nikoho neohrozujeme - hrozí imperátor); vlaky zadarmo (to 

„zadarmo“ zaplatia pracujúci); pristátie dômyselnej mašinky na kométe 

(verili by ste tomu?); excelujúci prezident u susedov (príklad vulgarity 

ako hrom); hypotékový strach (a čo dnes znamená odvaha); referendum 

(volá sa to aj kultúrna vojna). A keby som ešte chvíľu pokračoval, minul 

by som celú kvótu slov na tento úvodník. Mňa ale včera znepokojila 

vlastná slepota. Neviem čítať. Neviem čítať Bibliu. Malá ukážka: Keď 

premýšľame o prichádzajúcom Božom kráľovstve, často ho redukujeme 

na „nebo“ do ktorého sa, dúfam, chystáme odísť. Neopísateľné 

parametre novej existencie radi opisujeme týmto výrokom z Biblie: 

Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo 

a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, 

to pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. 
pokračovanie vo vnútri 

Bohoslužby 

7.12. 9:30 

15:00 

 Martin Kačur 

ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE 

14.12. 9:30 

 

 Milan Prišťák 

VEČERA PÁNOVA 

21.12. 9:30  Miroslav Haszics 

25.12.št 9:30 

18:00 

 Štefan Evin 

VIANOČNÝ KONCERT GOSPEL   

28.12. 9:30  Štefan Evin  

31.12.st 18:00  Silvestrovské stretnutie  J.Prišťák a J. Verčimák 
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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) 

3.12. A.Moravský Š.Hasič   M.Prišťák  

10.12. E.Kohútová Senior Garden Š.Suchánsky  Š.Evin 

17.12. Š.Evin M.Haszics  G.Sirotňák  

Vizitácia 
Okrem pripravených návštev a stretnutí, vizitátori ponúkajú možnosť 

osobného stretnutia sa s nimi v sobotu 6.12. medzi 14:00-16:00 

v modlitebni. Kontakt: 
Martin Jurčo (tel. 0905 960 312) a Martin Kačur (tel. 0905 428 738). 

Porada staršovstva 
 15.12. pondelok 18:00 

Vianočný koncert Základnej umeleckej školy  
  15.12. pondelok 17:00 

MaMi klub  

 3.12. streda 9:30  17.12. streda 9:30 

 10.12. streda 9:30     

Hostitelia 
7.12. Gulásová Mária 

Vetorová Mária 

25.12. Nagyová Emília (DS) 

Bálintová Eva 

14.12. Henželová Elena (HS) 

Guťanová Alena 

28.12. Tomaszoská Elena 

Márföldiová Jana 

21.12. Bencsová Alžbeta 
Márföldiová Eva 
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Blahoželáme k narodeninám 
Sudická Zuzana, Dolná Seč, (90) 3.12.  

Grexová Helena, Levice, (82) 14.12.  

Adamiová Zuzana, Horná Seč, (62) 14.12. 

Markuš Miroslav, Levice, (60) 19.12. 

Potoczká Zuzana, Nový Tekov, (76) 25.12.  

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

 

 
 
 
 
 
dokončenie z prvej strany 

Tešíme sa teda na „darček“, o ktorom ani nevieme ako vyzerá, len že je 

0to niečo mimozemské. Lenže ak si niečo nevieme predstaviť, nevieme 

po tom ani túžiť a prestane nás to reálne zaujímať. Presne tu mieri 

každá dobrá reklama. A tak sa spoľahlivo upneme na hociktorú viditeľnú 

dobrotu pozemského kráľovstva. Počujeme to, čo chceme počuť a naše 

srdce si už nejaký ten poklad nájde. Stačí však čítať nasledujúcu vetu: 

Nám to však Boh zjavil, skrze svojho Ducha... 

My sme však neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, 

aby sme poznali, čo nám Boh daroval. O tom aj hovoríme... 

Apoštol Pavol v 1. Liste Korinťanom 2:9 cituje proroka Izaiáša. Tak 

ako to je? Videli sme to, alebo nevideli? Počuli sme o tom, alebo 

nepočuli? Je to stále úplne skryté tajomstvo, alebo je už značne 

odhalené? Je pozoruhodné, čo o našej duchovnej negramotnosti hovoria 

Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Ježiš aj Pavol: 

Majú oči a nevidia, majú uši a nepočujú, lebo ich srdce otupelo. 

Je tu pretrvávajúci problém s našimi duchovnými zmyslami, lebo naše 

JA je zasiahnuté duchovnou cirhózou. 

Neviem dobre čítať, preto sa musím pustiť do pozorného čítania. Aj vy 

sa viacej dočítate v Evanjeliu, ktoré začína v Genezis a končí v Zjavení. 

Vlastne nie. Nemá začiatok, ani koniec, ale JE a prišlo do nášho sveta. 
Štefan Evin 
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Zámena vlastníckych podielov - návrh 

 
Staršovstvo zboru predkladá členskému zhromaždeniu, ktoré sa 

bude konať dňa 7. decembra 2014, návrh na vzájomnú zámenu 

vlastníckych podielov zboru a obce v nehnuteľnostiach v Hornej Seči. 

 

Súčasná situácia: Zbor CB a obec Horná Seč sú spoluvlastníkmi 
objektu „Dom seniorov“ a príslušného pozemku pod ním. Tohto objektu 

a pozemku sa tento návrh netýka. 

Okrem toho vlastní obec Horná Seč ako jediný vlastník ďalšie 

nehnuteľnosti – pozemky, ktoré sa využívajú ako záhrada pre Dom 

seniorov. 

Podobne Zbor CB vlastní ako jediný vlastník susediace nehnuteľnosti 
(dom a pozemky), ktoré sú využívané taktiež v prospech Domu seniorov 

ako záhrady a skladové priestory. Tieto nehnuteľnosti náš zbor zakúpil 

v roku 2009 pre účely Domu seniorov. 

 

Návrh: Podstatou tohto návrhu je vzájomná zámena podielov v 

nehnuteľnostiach obce a zboru, a to nasledovným spôsobom: Zbor 
umožní obci vlastniť 50%-ný podiel vo svojich nehnuteľnostiach a 

rovnako obec umožní zboru vlastniť 50%-ný podiel v nehnuteľnostiach 

obce. Obec aj zbor sa tak stanú 50%-nými spoluvlastníkmi 

v nehnuteľnostiach, ktoré doteraz vlastnili oba subjekty samostatne. 

Uvedená zámena je bezodplatná. 
 

Odôvodnenie: Navrhovaná zmena je potrebná z dôvodu pripravovaných 

investícií – výstavba menšieho servisného objektu. Ten je nutný pre 

prevádzku Domu seniorov a mal by stáť na mieste jestvujúceho 

bývalého domu Moravských, ktorý vlastní zbor. V prípade 

spoluvlastníctva zboru aj obce by do výstavby mohli investovať financie 
obaja vlastníci, čím by sa výstavba nového objektu mohla uľahčiť, 

zjednodušiť a uskutočniť v reálnom (blízkom) čase. Zbor samotný 

nedokáže zabezpečiť financovanie tejto investície, ktorá sa ukazuje ako 

nevyhnutná pre vyhovujúcu prevádzku Domu seniorov. 

 
Poznámka: Pre plánované investície do uvedených nehnuteľností sa 

nepoužijú ani prevádzkové ani rezervné finančné prostriedky zboru; 

využijú sa len financie z iných zdrojov tak, aby zbor nebol zaťažený 

výdavkami ani ďalšími úvermi. 

 

Uvedený návrh podlieha schváleniu členským zhromaždením Zboru 
Cirkvi bratskej v Leviciach a obecným zastupiteľstvom obce Horná Seč. 
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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

