
 

 

 
 

Neobjavil 
 som to ja, ale všimli si to už dávno iní, keď sa Francúzsko rozhodlo 

prostredníctvom revolučnej zmeny stať v podstate ateistickým štátom. 

Ich „vierovyznanie“ je stručné, silné, príťažlivé: Liberté, égalité, 

fraternité - sloboda, rovnosť, bratstvo. Spojenie ľubovoľných dvoch 

z týchto hodnôt vždy vylučuje tretiu. A hociktorá z nich sa za 

kritickým bodom stáva problematickou, ak nie rovno hrozivou: Sloboda 

bez hraníc končí v anarchii alebo tyranii. Rovnosť popiera rôznorodosť 

a vlastne aj slobodu. A deklaratívna láska k celému svetu často nevie 

vyjsť ani s vlastným susedom. Vyjadrujú túžbu človeka dať do poriadku 

rozbitý život a vzťahy jednotlivca aj komunít - vlastnými silami. Ich 

biedou je, že keď sa vynucujú zákonom, poprú samé seba. Mrazivou 

realitou sa stáva netolerantný príkaz byť tolerantným. Alebo slepota 

pred tým, že rozmanitosť nielen spája, ale veľmi často aj prirodzene 

rozdeľuje. „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta“ je vykupiteľsky 

pokorná a zároveň božsky sebavedomá odpoveď Ježiša politickej moci. 

Je to aj definícia novej reality aj pozvanie do nej. Jeho kráľovstvo nám 

ponúka - bez hrozby zneužitia - slobodu naplniť Boží zámer s človekom; 

rovnosť v Božej milosti a láske voči všetkým hriešnikom; bratstvo 

s Kristom, ktorý nás privádza k Otcovi ako milované deti. Jedno 

obmedzenie tu predsa len je. Zásadné. Že je to Jeho sféra, nie naša. 

Ježiš aj štvorlístok v Babylone svoje presvedčenie nevnucujú, ale 

vyznávajú. Aj ja pri referende nevnucujem, ale svojím 3xÁno vyznávam. 
Štefan Evin 

Bohoslužby 

1.2. 9:30  Ervin Mittelmann 

8.2. 9:30  Ján Henžel 

VEČERA PÁNOVA 

15.2. 9:30  Ervin Mittelmann  

22.2. 9:30  Ervin Mittelmann 
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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) 

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

11.2. J.Verčimák M.Haszics  O.Garaj  

25.2. R.Mészároš J.Verčimák  D.Peter  

Ty v Božom príbehu – evanjelizácia 
s Ervinom Mittelmannom od pondelka (16.februára) do soboty 

(21.februára) vždy o 19:00 v Mládežníckom centre Kontakt.  

Porada staršovstva 
 13.2. piatok 18:00 

Konferencia Máme čo zvestovať  
Téma: Zvestujeme piesne, ktoré spieval Ježiš 

 26.3.-28.3. štvrtok - sobota Hotel Junior, Jasná 

Registrácia do 23.februára na www.mcz.cb.sk  

MaMi klub  

 4.2. streda 9:30  18.2. streda 9:30 

 11.2. streda 9:30  25.2. streda 9:30 

Hostitelia 
1.2. Tomasoszka Helena 

Márföldiová Jana 

15.2. Kerekrétiová Helena 

Bálintová Kristína 

8.2. Adamiová Zuzana (HS) 

Zomborská Alžbeta 

22.1. Hurajová Alžbeta  

Galková Viera 
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Blahoželáme k narodeninám 
Magyarová Magdaléna, Levice, (65) 5.2. 

Marföldi Zoltán, Levice, (78) 7.2.  

Moravská Mária, Levice, (77) 8.2.  

Helena Tomasoszká, Levice, (63) 14.2. 

Czirjaková Zuzana, Jur nad Hronom, (77) 15.2.  

Paliczová Zuzana, Levice, (77) 15.2.  

Kelemenová Juliana, Levice, (75) 16.2.  

Greksa Michal, Horná Seč, (76) 19.2.  

Zomborská Anna, Dolná Seč, (62) 22.2. 

Fazekaš Ľudovít, Levice, (86) 24.2.  

Bellušová Zlatica, Nový Tekov, (71) 25.2.  

Potoczki Pavol, Nový Tekov, (75) 26.2.  

Horáni Pavel, Levice, (67) 27.2.  

Kerekrétyová Helena, Levice, (70) 28.2. 

Rozlúčili sme sa 
s Michalom Haszicsom z Dolnej Seči vo veku 86 rokov (31.1.) 

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

Kazateľ Juraj Kohút v Trnave  0907 663 552

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. 

mailto:levice@cb.sk


   5 

Všetko má svoje hranice 
Aj dnešný systém má svoje obrovské vnútorné protirečenia, ako ich mal 
aj komunizmus. Nie je možné donekonečna ísť proti základným 

inštinktom, ktoré majú ľudia vo svojich srdciach. Nie je možné narábať 

s ľudským životom ako s niečím iba materiálnym. Nie je možné hrať sa 

na bohov. Nie je možné pohŕdať rodinou, na ktorej spoločnosť vždy 

stála. Nie je možné ľuďom stále hovoriť o ich právach a zamlčiavať ich 

povinnosti. Nezodpovednosť nazývať slobodou. Donekonečna vyjadrovať 
s ľuďmi súcit a zároveň ich povzbudzovať na ceste, ktorá ich ničí. Stavať 

deti proti rodičom, pohŕdať tradíciou. Nie je možné popierať existenciu 

pravdy, aby to neviedlo k iracionalite. Nie je možné stále podporovať 

ľudskú slabosť, aby to neviedlo k ochabnutiu spoločnosti. Nie je možné 

trestať ľudí za to, že chcú žiť podľa svojho svedomia. 
Dá sa to robiť dlho. Až raz príde okamih, keď to už nejde. 

Vladimír Palko, Levy prichádzajú, Vydavateľstvo Michala Vaška, str. 468 

 

Miesto pre Božiu reklamu                               Elena Fabianová 

Ľudia veľmi radi počúvajú a sledujú životné príbehy druhých. Aj preto 
televízne seriály priťahujú takú veľkú pozornosť divákov. Podstatne 
menej ľudí rado rozpráva svoj vlastný príbeh. Niekto k tomu potrebuje 
veľa povzbudenia, aby odkryl kúsok zo svojho života. Ale nájdu sa aj 

takí, ktorí túžia priniesť osobné svedectvo o svojich zápasoch. Chcú 
zdieľať svoju skúsenosť s Božou pomocou a milosťou na ich niekedy 
neuveriteľne zložitej ceste života. 
Už v roku 2007 sme sa so sestrou Elenkou dohodli, že aspoň ja 
prečítam jej svedectvo na zhromaždení počas sviatku zoslania Ducha 
Svätého. Naše zhromaždenie vtedy prerušila nevídaná búrka, počas 
ktorej nám padala voda zo svetlíka priamo na stôl v modlitebni 
a nakoniec vypadol prúd. Zhromaždenie sme predčasne ukončili. 
A mojou zábudlivosťou sa jej svedectvo k vám nedostalo. Sestre Elenke 
sa za toto opomenutie ospravedlňujem a je najvyšší čas to napraviť. 

Štefan Evin 

Volám sa Elena Fabianová r. Šipekiová. Narodila som sa 19.9.1939 
v Nyiregyháze. Krstil ma brat kazateľ Markuš v Metodistickej cirkvi, 

v kápolne. Mala som dve mladšie sestričky. Zomreli malinké, po 

mesiaci, na brušný katar. Brat Jozef sa narodil počas vojny v roku 

1944. Vyrastali sme vo veriacej rodine z mamičkinej strany a zo strany 

starého otca Suchánskeho. Otecko holdoval alkoholu, preto sme veľa 

trpeli. Veľakrát sa pokúšal o zmenu, ale alkohol bol silnejší. 

Po vojne v roku 1947 sme sa presídlili do Levíc. V roku 1953 sa nám 
narodili sestričky-dvojičky Marta a Mária. Prvorodená Martuška žila tri 
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mesiace. Sestra Mária, po skončení základnej školy a gymnázia, sa 

rozhodla odísť do Bratislavy. Tam ukončila dvojročnú ekonomickú 

školu, zamestnala sa a bývala u Rosových. Ujček Rosa ju mal rád ako 

vlastnú dcéru. Chcel, aby išla študovať ďalej, lebo mala dobré 
vedomosti aj na cudzie jazyky. Onedlho sa vydala do Nemecka. Majú 

troch synov a jednu dcéru.  

Brat Jozef pracoval v SES Tlmače ako zásobovač. Ani on nemal šťastie 

u dievčat v zhromaždení, tak sa rozhodol odísť a išiel svojou vlastnou 

cestou. Potom sa oženil s o 5 rokov staršou katolíčkou. Mali spolu 

dvoch synov. V manželstve nebol šťastný. Zomrel náhle v r. 2001.  

Teraz o sebe. Ja som tiež dospievala, chodila som pravidelne do 

zhromaždenia, do spevokolu aj na hudobnú, učila som sa na 

mandolíne. Veľmi rada som chodila s mládežou na výlety. Všade som 
túžila byť v spoločenstve. Mamička nás viedla, vychovávala vo viere. Ale 

ako roky ubiehali, dospievala som, aj ja som sa túžila vydať za 

veriaceho, dobrého. Ale po čase som zistila, že pre mňa sa už nenájde 

partner mojich snov. Kamarátky sa vydali. Moja najlepšia kamarátka 

bola M. Moravská. V roku 1960 som sa zamestnala ako krajčírka. Mala 
som staršie kolegyne, ale aj rovesníčky – chodili na zábavu. Zavolali aj 

mňa, celkom sa mi to zapáčilo. A tak som začala vynechávať 

zhromaždenie. Zoznámila som sa s bratom mojej kolegyne, za ktorého 

som sa vydala. Žili sme spolu 15 rokov, mali sme dve dcérky. Manžel 

chodil na týždňovky. Potom prišla manželská kríza – rozviedli sme sa. 

Ja som sa vydala druhýkrát. Urobila som veľkú chybu. Nebol to dobrý 
človek, oklamal ma, podviedol, vedel sa pretvarovať. Veľmi som to 

oľutovala. Rozviedla som sa druhýkrát. Jedna sestra zo zboru ma 

varovala, prosila, aby som to neurobila, aby som sa nerozviedla s prvým 

manželom kvôli deťom. Oslovil ma Pán Boh cez tú sestru, a predsa som 

neposlúchla. Nepočúvala som Boží hlas, ktorý ma varoval skrze túto 

sestru. A preto ma nechal Pán, aby som si išla svojou cestou, ktorú som 

veľmi oľutovala – ako márnotratný syn.  

S prvým manželom sme sa po rokoch opäť stretli. A rozhodli sme sa, že 

budeme ďalej žiť spolu, že sa zosobášime. Žili sme spolu 4-5 rokov, 

a potom prišla zákerná choroba, ktorá nás po dvoch mesiacoch na veky 

rozlúčila. Bola som veľmi smutná a nešťastná. Svedomie ma trápilo, že 

som neposlúchala, keď sa mi Pán Boh prihováral a varoval ma. 

Po tých ťažkostiach a bolestiach som začala uvažovať nad mojím 

životom. Rozhodla som sa, že takto ďalej nemôžem žiť. Bez Boha, bez 

spoločenstva. Asi pred 18-timi rokmi som sa rozhodla vrátiť do zboru. 

Chodila som, ale nie pravidelne. 

V roku 2004 som dostala vzácnu návštevu z Miškolca. Prišiel môj 
bratranec s rodinou, kazateľ Ištván Suchánszky a bratia a sestry zo 
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zboru. Prežila som s nimi krásne chvíle. Mala som s ním vážny rozhovor 

o mojom živote, aby som zmenila svoj život, lebo Pán Ježiš ma volá, On 

ma miluje. 

Ďakujem Bohu, že ma oslovil aj cez brata kazateľa Evina. Ďakujem za 

všetko, čo pre mňa urobil Pán Ježiš – že zomrel na kríži aj za moje 

hriechy. Prosím Pána, aby ma posilňoval vo viere, lebo to veľmi 
potrebujem, aby som vedela odolať pokušeniu. Satan pokúša, skúša, 

kedy ma môže oklamať a zviesť. Veľmi potrebujem aj vaše modlitby.  

Oslovil ma verš zo Žalmu 89:3: „Povedal som: Tvoje milosrdenstvo je 
postavené naveky, tvoja vernosť je pevná ako nebesia,“ a pieseň: „Pane 

prijmi ma...“ 

 

Študijné voľno 

Som vďačný bratom starším a Rade Cirkvi bratskej, že súhlasili s mojou 

žiadosťou o čerpanie študijného voľna. Pre bratov starších to bude 

náročnejšie obdobie, ale už sú na to dobre pripravení. Ďakujem aj vám, 

milí bratia a sestry, že túto moju „veľkú prestávku“ uprostred služby 

prijmete s pochopením. 

Študijné voľno budem mať od 1. februára do polovice marca. Do konca 

marca si potom plánujem čerpať dovolenku. Vo februári by som chcel 

prečítať niekoľko kníh, pripraviť jednu takmer preloženú knihu na 

vydanie a skompletizovať väčší počet rozpracovaných študijných lekcií 

pre zborové biblické školy, na ktorých už niekoľko rokov pracujem. 

V marci sa chcem venovať manuálnej práci - je to pre mňa najlepšia 
forma relaxu a získavania životnej rovnováhy. Plánujeme si upraviť náš 

byt na Vinohradoch, aby sme sa doňho mohli koncom marca prípadne 

na začiatku apríla presťahovať. To umožní zboru pripraviť faru na 

príchod rodiny Neumannovej. 

Počas študijného voľna budem väčšinou doma - vo svojej pracovni, ale 
nebudem vám k dispozícii. V neodkladných kazateľských a pastorač-

ných záležitostiach (napr. pohrebná pobožnosť) ma bude zastupovať náš 

kazateľ Juraj Kohút ml. z Trnavy. S dôverou sa na neho obráťte. 

A pravdaže sa s čímkoľvek môžete obrátiť na podpredsedu staršovstva 

brata Janka Prišťáka, alebo na ďalších bratov starších. 

Kázanie na nadchádzajúce nedele je zabezpečené aj príprava výročného 
členského zhromaždenia v marci. O ďalších krokoch v súvislosti 

s mojou novou funkciou a s príchodom kazateľa Neumanna vás bude 

staršovstvo informovať na členskom zhromaždení v marci. 

Telefón a email Juraja Kohúta: 0907 663 552; kohut_juraj@hotmail.com 

Telefón a email Janka Prišťáka: 0903 271643; pristakj@gmail.com 

Štefan Evin 



  

  8 

Odporúčanie Rady Cirkvi bratskej 

pred referendom na podporu rodiny 
 
Milí bratia a sestry, 
O človeku vieme povedať toho veľa, ale najdôležitejším a rozhodujúcim zostáva 
toto dvoje: „Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril 
ich ako muža a ženu“ (Genesis 1:27). Ľudská sexualita, manželstvo a rodina 
nie sú dané ľudskou skúsenosťou a pozorovaním kultúry, ale tým, ako to určil 
Stvoriteľ.  
Na základe toho Rada Cirkvi bratskej odporúča: 

A. Zúčastnime sa referenda 7. februára a na každú z troch otázok 
odpovedajme „ÁNO.“ 

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné 
spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou 
ženou? 
ÁNO, pretože akýkoľvek iný sexuálny vzťah porušuje dobrý Boží 
zámer pre spolužitie ľudí. 

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého 
pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná 
výchova? 
ÁNO, pretože dospelí nemajú právo na deti, ale naopak, deti majú 
právo na otca a mamu. Aj pre adoptované deti je dôležité, aby 
vyrastali vo vzťahoch lásky otca a mamy. 

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na 
vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich 
rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania? 
ÁNO, pretože sexuálna výchova nie je len otázkou biológie 
a techniky, ale najmä vedením k celoživotnej vernej láske. 
Sexuálna výchova je zodpovednosťou rodičov. Ak školské 
vyučovanie súvisiace so začiatkom a koncom ľudského života nie 
je v súlade s ich presvedčením, tak sa účasť detí na takom 
vyučovaní nesmie vyžadovať. 

B. Sexuálne odlišne orientovaným ľuďom prejavujme lásku a porozumenie. 

C. Homosexuálne žijúcim ľuďom prejavujme láskavý a citlivý nesúhlas s ich 
spôsobom života. 

D. Svojím kresťanským osobným, manželským, rodinným, pracovným 
a občianskym životným štýlom buďme nasledovaniahodným príkladom. 

E. Modlime sa, aby sa aj v týchto dňoch prejavila v našej krajine milosť a 
dobrota nášho nebeského Otca. 

Usilujeme sa tým chrániť ľudské bytosti pred škodou, ktorú uvádzajú na seba 
vždy, keď konajú proti Stvoriteľovmu poriadku. 


