
 

 

 
 

 

Pri chodníku 
zastalo auto. Vystúpil z neho osamelý svadobčan, ktorý vydržal na 

hostine až do nedeľného úsvitu. Prestúpil do taxíka a ulica ostala znova 

prázdna. Očami prejdem po nástenkách pri kostole. Skúmam reklamné 

slogany vo výkladoch. Na vráskavej tvári miesta zatiaľ nie je make-up 

ľudí, pohybu, ani áut. Stúpam a klesám po schodoch myšlienok 

a asociácií. Občas je to slepá ulička, do ktorej sa dostane moja úvaha. 

Niekedy je to park s nečakanými zákutiami nových pohľadov 

a vysvetlení. S fontánou viet, ktoré je radosť rozvíjať. Poteší výstižná 

formulácia, ktorá sa práve objavuje na tabuli mysle. Keby som tak 

k nej mohol pripojiť diktafón. Neskôr by som sa vedel vrátiť k týmto 

myšlienkam, ktoré kľučkujú a odlietajú ako motýľ, čo nechce skončiť na 

špendlíku pod sklom. 

Na prechádzke uličkami myšlienok ste ich možno už stretli: 

Voľba menšieho zla. - Nie je „zlý“ už takto postavený problém? 

Choď za svojím snom. - Dá sa zároveň ísť za Ježišom Kristom? 

Venuj sa službe, ktorá ťa baví a máš z nej radosť. - Kedy príde 

k slovu sebazaprenie? 

Ja to tak necítim, preto to nerobím. - O čom je teda poslušnosť? 

A možno ich stretnete na niektorej rannej prechádzke tento rok. 
Štefan Evin 

Bohoslužby 

1.1. 9:30  Novoročné modlitebné stretnutie * Ján Henžel 

4.1. 9:30  Ján Verčimák 

11.1. 9:30  Štefan Evin 

VEČERA PÁNOVA 

18.1. 9:30  Štefan Evin* ČL. ZHROMAŽDENIE – po bohoslužbách 

25.1. 9:30  Miroslav Haszics  

II nn ff     ll ii ss tt  
Január  Zbor Cirkvi bratskej v Leviciach   2015 
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Aliančný modlitebný týždeň 

Začiatok na všetkých miestach je o 18:00. Nový Tekov v modlitebni ECAV; 
Kalná nad Hronom v modlitebni ECAV; Horná Seč v kultúrnom dome; Dolná 
Seč v modlitebni ECAV; Jur nad Hronom na fare ECAV; M.Ludany u Potockých. 
Zbierku na potreby Evanjelickej aliancie je vhodné urobiť na každom mieste po 
každom stretnutí. Koncert v sobotu začína o 16:00 a sobotná zbierka bude 

venovaná speváckemu zboru. 

Koncert KIDS CONTINENTALS – deti z celého Slovenska 
 17.1. sobota 16:00 

Porada staršovstva 
 20.1. utorok 18:00 

MaMi klub  

 7.1. streda 9:30  21.1. streda 9:30 

 14.1. streda 9:30  28.1. streda 9:30 

Hostitelia 
4.1. Mandúchová Janka 

Suchánska Emília 

18.1. Machajdíková Emília (HS) 

Pokoracká Dana (HS) 

11.1. Greksová Alena (HS) 

Machajdíková Helena 

25.1. Kušnieriková Alžbeta 

Lányiová Alžbeta 
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Blahoželáme k narodeninám 
Luptáková Vlasta, Banská Bystrica, (83) 1.1. 

Machajdík Miroslav, Levice, (63) 1.1. 

Černíková Irena, Nový Tekov, (75) 3.1.  

Brtka Štefan, Žemliare, (81) 4.1.  

Henžel Ján, Levice, (61) 4.1. 

Šimko Ján, Želiezovce, (72) 6.1.  

Bálint Ján, Levice, (78) 7.1.  

Henželová Helena, Dolná Seč, (81) 8.1.  

Greksa Ondrej, Horná Seč, (81) 10.1.  

Magyarová Juliana, Levice, (74) 20.1.  

Nolč Marcel, Levice, (67) 20.1. 

Moravský Ondrej, Levice, (65) 20.1. 

Machajdík Štefan, Levice, (61) 22.1. 

Tomašovský Ján, Levice, (73) 23.1.  

Cseh Pavel, Levice, (82) 24.1. 

Marföldi Štefan, Levice, (63) 24.1. 

Kajanová Anna, Levice, (63) 30.1.  

Kušnierik Jozef, Levice, (71) 31.1.   

Rozlúčili sme sa 
s Máriou Šimkovou z Mýtnych Ludán vo veku 92 rokov (18.12.) 

s Jozefom Gulyásom z Dolnej Seči vo veku 88 rokov (29.12.) 

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

 



  

  4 

Prehľad roka 2014                                            A.Markušová, Š.Evin 

 Január 
 Heslo pre zbor na rok 2014: Kristovo slovo nech vo vás bohato 

prebýva vždy vtedy, keď sa budete so všetkou múdrosťou 

učiť a napomínať a pod vplyvom milosti spievať vo svojich 

srdciach Bohu žalmy, hymny a duchovné piesne. 

Kolosanom 3:16 
 Novoročné modlitebné stretnutie v malej sále. 

 Požehnávanie Jasny Kubíkovej. 

 Január je taký teplý, aký nebol posledných 100 rokov.  

 Aliančný modlitebný týždeň. 

 Zborová škola: Biblická antropológia – učenie o človeku. 
 Vyučovanie pre staršovstvo o pastorácii pri rozvode (M.Foster). 

 Káže Mark Foster. 

 Po 8 rokoch v kóme zomrel bývalý izraelský premiér Ariel Šaron. 

 Pripravujú sa voľby Rady CB.  

 Malá rekonštrukcia ozvučenia malej sály, vestibulu a kuchyne. 

 Zomrela Zuzana Tomašovská z Hornej Seči. 
 Členkou zboru sa stala Lenka Timková (prestup z Prešova). 

 Staršovstvo na návšteve v rodine kazateľa Romana Neumanna. 

 Pri ostrých zrážkach medzi políciou a demonštrantami na 

Ukrajine (kyjevský Majdan) sú už aj obete.  

 Tenistka Dominika Cibulková postúpila do finále Australian 
open. 

 Február 
 Biblické štúdium staršovstva. 

 Prvá modlitebná streda v novom formáte – Streda Extra špeciál 

v jedálni. Prítomných minimálne 50 ľudí. 
 Kazateľ Evin na návšteve v prešovskom zbore. 

 Zomrel Vasil Biľak (96), posledný žijúci predstaviteľ komunistov, 

ktorí v roku 1969 pozvali k nám ruské vojská. Bol ideológom 

Komunistickej strany Československa. 

 Nasťa Kuzminová na olympiáde opäť získala pre Slovensko zlato. 
 Nespokojní občania na Ukrajine zvrhli vládu a autoritárskeho 

prezidenta Janukoviča. Východ krajiny silno inklinuje k Rusku 

a západ zase k Európe.  

 Olympijský hokejový turnaj vyhrala Kanada. 

 Kríza na Ukrajine sa preniesla na polostrov Krym (60% Rusov, 

k Ukrajine pripojený v 1954). 
 Ruský parlament odhlasoval vojenskú inváziu na Krym. Vzápätí 

Krym obsadili Rusi.  
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 Marec 
 Zomrela Evka Poláková z Levíc. 

 Christina Lehmann oznámila, že v jeseni na rok odíde do 
Švajčiarska. 

 Vrcholí kampaň pred 1.kolom prezidentských volieb. 

 Do druhého kola prezidentských volieb postúpil R.Fico (28%) 

a A.Kiska (24%). Prekvapivo veľa hlasov získal Procházka – vyše 

21%. Prepadol Hrušovský a Čarnogurský.  
 Už vyše týždňa je nezvestné lietadlo malajzijských aerolínií. Zdá 

sa, že niekto v ňom zámerne vypol takmer všetku komunikáciu 

a zmenil jeho kurz. Hľadajú ho medzi Austráliou a Indiou, resp. 

na čínskom území až k Uzbekistanu. 

 Kazateľ Evin na návšteve v BJB Levice.  

 Takmer všetci Rusi žijúci na Kryme, sa zúčastnili referenda 
o pripojení k Rusku a hlasovali za pripojenie. USA a EÚ 

pripravujú hospodárske sankcie. 

 Seniorátne stretnutie ohľadne cirkevného rozpočtu. 

 V modlitebni je jarná brigáda na umývanie okien. 

 Na členskom zhromaždení sme zažili doteraz nevídanú vec.  
Asi po ¾ hodiny vypli prúd, a keďže dodávku neobnovili ani 

po pol hodine, zhromaždenie sme stručne dokončili v tme. 

 Staršovstvo podrobnejšie informovalo o pozvaní kazateľa 

Neumanna do nášho zboru. 

 Zborová škola – Dávid Hughes a téma Apologetika. 

 Na návštevu prišli Neumannovci z Horní Krupé. 
 Záver série kázní Evanjelium v centre života.  

 Apríl 
 Pastorálka v Osrblí. 

 Konferencia Máme čo zvestovať s Glynnom Harrisonom – 
Zvestujeme svojmu srdcu. 

 Káže Slavoj Krupa, je hosťom stretnutia seniorov. 

 Na východe Ukrajiny narastá tlak nespokojencov, ktorí chcú 

referendá o pripojení k Rusku (Doneck, Charkov).  

 Stretnutie staršovstva vo wellness v Podhájskej. 
 Návšteva spevokolu z Bardejova a pekná Veľkonočná kantáta. 

 Veľký piatok – program s názvom Veľký Boží príbeh. 

 Veľkonočný pondelok – výlet na Gýmeš. Jednoduchšia túra ako 

na Sitno. 

 Konferencia pracovníkov s deťmi v Banskej Bystrici. 

 Začíname novú sériu kázní z proroka Ámosa.  
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 Máj 
 Druhá návšteva Neumannovcov v zbore. 

 Káže Roman Neumann. 
 Neumannovci oznámili staršovstvu, že prijímajú pozvanie do 

nášho zboru. 

 8. mája je štátny sviatok, ale prezident a premiér kladú vence 

9.mája. 

 V MC Kontakt debata s Františkom Šebejom o ukrajinskej kríze. 
 Konferencia CB v našom zbore. Zvolená je nová Rada CB, ktorá 

sa ujme funkcie o rok.  

 Káže Miroslav Moravský z Kalinova. 

 Za členky zboru boli prijaté: Árendášová Darina, Holečková 

Mária a Prištiaková Kristína. 

 Biblické štúdium staršovstva. 
 Voľby do EÚ. Na Slovensku je účasť len 13 %. Za poslanca v EÚ 

bol zvolený aktívny kresťan Branislav Škripek. 

 Návšteva Todda Pattersona z B.Bystrice s rodinou aj Romana 

Neumanna so Zdenkou. 

 Kázal Todd Patterson. 
 Zborové diskusné fórum s Neumannovcami. 

 Jún 
 V Leviciach je volejbalový turnaj CB. 8 tímov malo k dispozícii 

mestskú športovú halu. Víťazom sa stal bratislavský tím. 
 Členské zhromaždenie zvolilo Romana Neumanna za správcu 

zboru a potvrdilo zotrvanie kazateľa Juraja Kohúta v zbore. 

 Večerné zhromaždenie na svätodušný pondelok. 

 Rekonštrukcia tlmočníckej kabíny. 

 Porada staršovstva, predsedníctva Rady a Romana Neumanna 

o odovzdaní a prevzatí funkcie správcu zboru. 
 Začali MS vo futbale v Brazílii – majstri sveta Španieli prehrali 

potupne s Holandskom 5:1.  

 Zborová škola – Izaiáš. 

 Káže John Birnie. 

 Za členky zboru boli prijaté: Haszicsová Zuzana a Pokoraczká 
Nikoleta. 

 Deň otcov – môžeme ich na zhromaždení objať a povedať „Mám 

ťa rád, oci“. 

 Inaugurácia prezidenta Andreja Kisku – je to nestranícky 

prezident, nekomunista. 

 Seniori sú na Zemplínskej Šírave. 
 Káže Daniel Fajfr. 

 Zborový deň v Hornej Seči. 

 Zomrela Mária Henželová z Dolnej Seči.  
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 Júl 
 Ekumenické bohoslužby v Dolnej Seči. 

 Káže Martin Uhriňák. 
 Protesty kresťanov voči metalovému festivalu v Novej Bani. 

 Dorast je na Drábsku, Kecy na Orave a mládež tiež na Orave. 

 Najstaršia členka zboru Alžbeta Šajbenová má 95 rokov. 

 August 
 Mladší dorast je na celoslovenskom výlete v Hermanovciach. 

 Káže hosť z Nórska Jostein Adna – navštívil Fazekašovcov. 

 Letokruhy pri Bojniciach – vyučoval Juraj Kohút ml. –Stretnutia 

s Ježišom. 

 Neumannovci si do Levíc presťahovali nábytok. 
 Do zboru prišiel Zack Burke (USA) – člen tímu z TC Kompas. 

Bude pomáhať v doraste a následnej práci KECY do decembra. 

 90 rokov sa dožil Jozef Moravský z Kalnej nad Hronom. 

 Denný detský tábor DeLeT v MC Kontakt a zborovom dome (cca 

60 detí).  

 September 
 Riaditeľom kancelárie Rady sa stal Jakub Kintler. 

 Pri MC Kontakt vznikne nové parkovisko. 

 Krátka séria kázní na tému „A čo bude potom?“ 

 Ďakovné zhromaždenie za letné akcie. Hrala dorastenecká 
kapela.  

 Konferencia mládeže v Liptovskom Mikuláši. 

 Druhá najstaršia členka zboru Alžbeta Garajová sa dožíva 95 

rokov.  

 Pastorálka kazateľov.  

 Inštalácia farára Martina Rieckeho v zbore ECAV. 
 Kazateľ Evin na návšteve v BJB. 

 Káže Chris Menzfeld. 

 Rozlúčka s Christinou Lehmann, ktorá sa na rok vrátila domov 

do Švajčiarska. 

 Rusko nám dodáva menej plynu, okolo 50%. 
 Islamský štát rozširuje svoje územie medzi Irakom, Sýriou 

a Tureckom. Provokatívne popravujú ľudí zo západu pred 

kamerami. Terorizujú všetkých ľudí iného vyznania. 

 Sobáš Štefana Bíra a Lenky Paulovovej. 

 Ekumenické bohoslužby v Hornej Seči – 20. výročie. 

 Október 
 Prvá nedeľa by mala/mohla byť dňom ocenenia kazateľov, ale 

ešte sme si na to nezvykli. 
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 Zbor a obec Horná Seč uvažujú o spoločnom financovaní 

rekonštrukcie servisného objektu pre Senior Garden. 

 Slávnosť vďačnosti. 10 rokov MC Kontakt. 

 V Tatrách pod Rysmi zahynul František Kelle (78 r) – cestovateľ 
a horolezec, člen zboru v Bratislave. 

 Biblické štúdium staršovstva. 

 Zomrel Ján Benkei z Dolnej Seči. 

 Šírenie eboly sa nedarí zastaviť – prenikla už do USA aj Európy. 

 Protesty študentov v Honkongu proti snahám komunistickej 
strany riadiť voľby. 

 Parlamentné voľby na Ukrajine – zrejme zvíťazia proeurópske 

strany. 

 Premietanie filmu Felvidék-Horná zem v Dome Reviczky. 

 November 
 V bratislavskom zbore si pripomínajú 90 rokov od vzniku 

spoločenstva (stanica Brna). 

 Stretnutie k návrhu priorít Cirkvi bratskej. 

 Vedec a apologéta John Lennox má verejnú prednášku 

v B.Bystrici – Pochováva veda Boha? 
 Brat Gabriel Sirotňák sa vzdal funkcie podpredsedu staršovstva 

v súvislosti s kandidatúrou za poslanca mestského 

zastupiteľstva. 

 Komunálne voľby; brat Csaba Tolnai bol zvolený za poslanca. 

 Predseda parlamentu Pavol Paška odstúpil, lebo sa zľakol 

ďalších demonštrácií za jeho odstúpenie, kvôli extrémne 
predraženým predajom CT prístroja pre nemocnicu v Trenčíne. 

 Staršovstvo predstavilo zboru návrh na vzájomnú zámenu 

podielov na nehnuteľnosti v H.Seči medzi zborom a obcou. 

 17. november – je 25 rokov od pádu komunizmu. 

 V Liptovskom Mikuláši bola konferencia o prioritách cirkvi. 
 Káže Andrew Coleclough. 

 Končí zborová škola SGA po 15-tich stretnutiach. Neformálna 

promócia s odovzdaním certifikátov o účasti v MC – certifikát 

dostalo 12 ľudí. 45 sa zúčastnilo aspoň jedného kurzu a 68 

absolvovalo aspoň jednu hodinu. Slúžilo nám 7 učiteľov SGA 

plus Tomáš Henžel a Daniel Fajfr. 
 Káže Štefan Markuš, je hosťom stretnutia seniorov. 

 55. výročie sobáša: Michal a Alžbeta Školníkovci z Dolnej Seči; 

Ondrej a Irena Černíkovci z Nového Tekova. 

 50. výročie sobáša: Michal a Juliana Greksovci z Hornej Seči. 

 Studnička bola na návšteve v zbore BJB Tekovské Lužany. 
 Slávnosť dokončenia opravy reformovaného kostola v Kalnej nad 

Hronom.  
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 December 
 Vizitácia – navštívili nás bratia kazatelia Martin Jurčo a Martin 

Kačur. Na členskom zhromaždení nie je prítomná ani polovica 
členov zboru, preto sa nemohlo hlasovať o zámene vlastníckych 

podielov v Hornej Seči.  

 90 rokov sa dožila Zuzana Sudická z Dolnej Seči. 

 Za člena zboru v Trnave je prijatý Matúš Stiller. 

 Zomreli: Mária Šimková z Mýtnych Ludán a Jozef Gulyás 
z Dolnej Seči. 

 Počas adventných nedieľ vianočné programy detí z besiedky. 

 Káže Milan Prišťák. 

 Koncert ZUŠ. 

 Ruská mena (rubeľ) stráca hodnotu kvôli sankciám a poklesu 

cien ropy. 
 Pakistanský Taliban zabil v škole 145 ľudí, z nich 138 detí. 

 Americký prezident plánuje uvoľnenie vzťahov s Kubou – tajné 

rozhovory trvali 1,5 roka a sprostredkovala ich Kanada a pápež 

František. 

 Začína sa séria kázní z 2.listu Korinťanom. 
 Prvý sviatok vianočný – 480 účastníkov vrátane detí. 

 Prvý koncert gospelového spevokolu. 

 Stratilo sa ďalšie lietadlo malajzijských aerolínií – 162 ľudí na 

palube – spadlo asi do Jávskeho mora. 

 Po rekordne teplom období prišiel prvý sneh aj mráz. 

 Nečakane nás navštívil Roman a Zdenka Neumannovci. 
 Silvestrovské zhromaždenie s Večerou Pánovou. 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Biblický verš pre zbor na rok 2015 

Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš 

vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň.  

2Korinťanom 4:16   
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Modlitebné hodiny na staniciach január – jún 2015 

Dátum Levice Horná Seč Dolná Seč M.Ludany N.Tekov 

11.-

17.1. 
ALIANČNÝ MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ 

21.1. Š.Evin Senior Garden Cs.Tolnai  J. Prišťák st.  

28.1. J.Prištiak Š.Evin  B.Zomborský  

4.2. J.Verčimák Senior Garden J.Kohút st.  Š.Suchánsky 

11.2. Ľ.Fazekaš M.Haszics  O.Garaj  

18.2. Spoločné bohoslužby - DNI DUCHOVNEJ OBNOVY  

25.2. R.Mészároš J.Verčimák  D.Peter  

4.3. E.Kohútová Senior Garden O.Kerekréty  V.Suchánsky 

11.3. R.Števko M.Tomašovský  M.Prišťák   

18.3. J.Prišťák ml. Senior Garden J.Verčimák  B.Zomborský  

25.3. V.Suchánsky M.Haszics  Š.Hasič  

8.4. Z.Potocká Senior Garden Š.Evin  G.Sirotňák 

15.4. Š.Hasič J.Henžel  Š.Evin  

22.4. J.Bálint Senior Garden J.Tomašovský  Š.Evin 

29.4. M.Prišťák O.Garaj  J.Verčimák  

6.5. Cs.Tolnai Senior Garden M.Tomašovský  J.Kováč 

13.5. - M.Haszics - - - 

14.5.št Spoločné bohoslužby - NANEBOVSTÚPENIE – J.Kohút st.  

20.5. Š.Evin Senior Garden  G.Sirotňák  

25.5.po Spoločné bohoslužby - SVÄTODUŠNÝ PONDELOK - J.Verčimák 

27.5. - D.Fazekaš  - - - 

3.6. J.Prišťák st. Senior Garden Š.Evin  J.Verčimák 

10.6. O.Kerekréty Š.Suchánsky  Š.Evin  

17.6. J.Tomašovský Senior Garden J.Henžel  Š.Evin 

24.6. J.Kováč M.Haszics   R.Števko  
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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 

Misijná práca v Trnave:   7143566003/5600 

Mládežnícke centrum:     1611525951/0200 

Miesto v dome:       7143562002/5600; VS: 5555 

Dom pre seniorov:     7143569001/5600; VS: 3333 

Zodpovedný redaktor Infolistu: Rastislav Števko 

Uzávierka čísla: Vždy v stredu pred poslednou nedeľou v mesiaci. 
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