
 

 

 
 

Stretol som  
hlbokú jeseň v práve sa prebúdzajúcej jarnej záhradke. Hľadel som na 

nich z chodníka cez plot pred ich domom. Cestička medzi záhonmi už 

uschla a oni tam stáli a zhovárali sa o tom, čo urobia so splesnutými 

hriadkami, ktoré čakali na skyprenie a prvé semienka a sadenice. On, 

po zime akýsi menší, postával a riadil i radil slovami a gestami. Ona, 

stále taká útla, s motyčkou v ruke, mu odpovedala a spýtavo sa k nemu 

otáčala vždy, keď urobila zopár pokusných zásekov do hliny. 

V ich tvári som videl seba - seba o niekoľko rokov. Takto asi budem 

vyzerať. Rokmi sa „asi“ zmení na „určite“, aj keď si to len neochotne 

pripúšťam. Teraz idem pevným a rýchlym krokom, potom budem možno 

rád, keď dokážem vyjsť pred dom. Vo svojej fantázii seba prenášam do 

ich veku a ich si predstavujem pred desiatkami rokov. Vtedy na nich 

nebola ani stopa po letokruhoch, ktoré sú teraz také viditeľné. Aj oni 

sa pred rokmi na iných starkých pozerali svojimi mladými očami. 

Kalendár sa však otáčal od jari do jari stále dookola. Niekedy 

monotónne, inokedy hekticky. Raz v nadšení, občas v smútku. Až ich 

počet jeho otáčok nezadržateľne posunul do jesene života. 

Ako to budem prežívať ja sám? 
pokračovanie na poslednej strane 

Bohoslužby 

3.5. 9:30  Štefan Evin 

VEČERA PÁNOVA 

10.5. 9:30  Verčimák Ján  

14.5.  19:00  Štvrtok * Juraj Kohút st * Sviatok nanebovstúpenia 

17.5. 9:30  Ján Henžel  

24.5. 9:30  Andrej Moravský 

25.5.  19:00  Pondelok * Ján Verčimák * Sviatok zoslania Ducha 

31.5. 9:30  Štefan Evin 
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Modlitebné stretnutia v stredu 

 

 
Levice 
(19:00) 

Horná Seč 
(19:00) 

Dolná  Seč 
(19:00) 

M.Ludany 
(19:00) 

N. Tekov 
(19:00) 

6.5. V.Suchánsky Senior Garden M.Tomašovský  Š.Hasič 

13.5.  M.Haszics    

20.5. Š.Evin Senior Garden  G.Sirotňák  

27.5.  D.Fazekaš    

Porada staršovstva 
 4.5. pondelok 18:00 Spoločne s delegátmi na konferenciu 
 18.5. pondelok 18:00  

Koncert Kvapôčiek Cesta zo šedého mesta 
 10.5. nedeľa 15:00 

Konferencia Cirkvi bratskej v SR 
 8.5.-9.5. piatok - sobota Bardejov 

 

MaMi klub  

 6.5. streda 9:30  13.5. streda 9:30 

Hostitelia 
3.5. Moravská Oľga 

Prišťáková Lýdia 

24.5. Greksová Alena (HS) 

Machajdíková Helena 

10.5. Garajová Viera 
Boldišová Milica 

31.5. Machajdíková Emília (HS) 
Pokoracká Dana (HS) 

17.5. Mandúchová Janka 

Suchánska Emília  

  

Narodil sa  
syn Dávid, Vlastimilovi a Renáte Suchánskym z Nového Tekova (30.3.) 
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Blahoželáme k narodeninám 
Magnová Zuzana, Levice, (74) 2.5. 

Kováč Štefan, Levice, (71) 4.5. 

Machajdíková Emília, Horná Seč, (62) 7.5. 

Prištiaková Lýdia, Levice, (76) 8.5. 

Adami Jozef, Horná Seč, (67) 8.5. 

Šajben Michal, Levice, (63) 8.5. 

Hankovská Jolana, Mýtne Ludany, (63) 23.5. 

Bencs Ján, Levice, (71) 21.5.  

Winková Anna, Levice, (61) 24.5. 

Kerekréty Milan, Dolná Seč, (65) 25.5. 

Biloshytsky Mykola, Trnava, (61) 28.5. 

O čom rokovalo staršovstvo v apríli 

Informácie sú dostupné v tlačenom vydaní Infolistu. 
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dokončenie z prvej strany  

Zoznam toho, čo prináša vyšší vek, sa predlžuje. A len začínam tušiť, 

čo ešte prinesie. Akčný rádius sa bude zužovať. Ale nie sú to len 

obmedzenia. Môžu to byť aj vítané zmeny. Iný rytmus života, iné 

využívanie času, iné priority a iné zodpovednosti. 

Mal som okolo dvadsať, keď môj starší duchovný sprievodca povedal, že 

na starobu sa je treba pripravovať. Vtedy mal toľko rokov ako ja 

teraz. Nerozumel som obsahu tejto výpovede. Lebo ako sa môžete vžiť 

do situácie človeka, ktorý je od vás o 30, 40 či päťdesiat rokov starší? 

Je to nemožné. To, ako sa cíti chorý človek v nemocnici, to môže 

okúsiť každý, kto sa tam dostane. Ale nedá sa navliecť do kože 

starých ľudí. Dá sa však o tom premýšľať a je to potrebné. Lebo 

spoločnosť zameraná na výkon a viditeľný úspech vidí v pomalých, 

slabých, chorých a starých záťaž. Nahlas to povedia len cynici, ale 

tento podpovrchový postoj spôsobuje viditeľné nedobré zmeny. V túžbe 

po exotickom ovocí vlastného života môžeme prísť o požehnanie z ovocia 

šedín našich starých bratov a sestier. 

Dá sa pýtať starých ľudí, čo nás čaká, keď príde naša jeseň. Ak ich 

spomienky prejdú do svedectva o radostnej nádeji a túžbe po stretnutí 

s Kristom, stávajú sa svedectvom dozretej a vytrvalej viery. Dá sa im – 

vlastne má sa im - prejavovať úcta, záujem, trpezlivosť a veľkorysosť. 

Naša všímavá a aktívna láska môže byť jarou, ktorá k nim príde vždy, 

keď sme s nimi. Okrasou mládencov je ich sila, ozdobou starcov ich 

šediny (Príslovia 20:29). Mladí aj mladší, starší aj starí, buďme vďační 

každý deň za to, čo máme a nesťažujme sa na to, čo nám chýba. Drahí 

seniori, aj keď nevieme veľa o tom, ako sa cítite, máme vás radi. 
Štefan Evin  

  

Kontakty 
Internetová stránka zboru: www.cblv.sk 

Kancelária zboru S.Chalupku 7  633 2520, levice@cb.sk 

Správca zboru: Štefan Evin  Školská 2  631 6399; 0908 655 262 

Kazateľ Juraj Kohút v Trnave  0907 663 552

Vikár: Ján Verčimák   0905 629 663 

Domovník  633 2521 

Zodpovedný redaktor Infolistu: Rastislav Števko 

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

mailto:levice@cb.sk
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Aktuálna diskusia v cirkvi 

1. Priority. 
Na podnet Konferencie 2014 prebieha celocirkevná diskusia o prioritách Cirkvi 
bratskej. V priebehu doterajšej diskusie sa ukázalo, že dochádza ku všeobecnej 
zhode o týchto dvoch prioritách: 

1. rozširovanie cirkvi do nových oblastí 
2. obnova zborov 

Rada CB predkladá Konferencii návrh na schválenie týchto priorít. Túto diskusiu 
nepovažujeme za ukončenú ani schválením navrhovaného uznesenia. Naďalej 
bude treba diskutovať najmä o možnostiach a spôsoboch ich napĺňania, ale aj 
o iných prioritách, ktoré sa v priebehu diskusie objavili. 

Rada Cirkvi bratskej 

 

 

2. Služba žien v cirkvi 
Milí bratia a sestry, 
vlaňajšia Konferencia zaviazala Radu, aby otvorila celocirkevnú diskusiu 
o službe žien v Cirkvi bratskej. Študijný odbor a následne Rada CB sa týmto 
zaoberala od septembra, ale nechcela popri rozbehnutej diskusii o prioritách 
otvárať pred jej ukončením aj ďalšiu. Keďže je zrejmé, že diskusia o prioritách 
bude pokračovať ešte aj po tohtoročnej Konferencii, rozhodli sme sa postúpiť 
ďalej aj v diskusii o službe žien. 
V prílohe vám posielam Stanovisko Rady Cirkvi bratskej k biblickej 
mužskosti a ženskosti. Toto stanovisko sa netýka iba postavenia a služby 
žien v cirkvi. Je podstatne širšie, ale poskytuje východisko RCB k následnej 
diskusii. 
Zároveň vám posielam aj druhý dokument, Ženy a muži v cirkvi; 50 otázok  
a odpovedí. Tento dokument nám môže poslúžiť ako teologické pozadie ku 
Stanovisku RCB. Tento dokument je stručným zhrnutím hlavných argumentov  
z rozsiahleho (viac ako 800 strán) zborníka: 
PIPER, John, GRUDEM, Wayne. eds. Recovering Biblical Manhood & 
Womanhood; A Response to Evangelical Feminism. Wheaton: Crossway 
Books, 1991. ISBN 0891075860. 
Prirodzene, o tejto téme je vydaných množstvo kníh. Rada navrhuje, aby 
ste Stanovisko RCB k mužskosti a ženskosti prediskutovali vo svojich 
staršovstvách, a potom na seniorátnych stretnutiach kazateľov. Z týchto 
seniorátnych stretnutí očakávame aj návrh na ďalší postup v diskusii. 
Hovorme pravdu v láske! 

Ján Henžel 
Predseda RCB 
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STANOVISKO RADY CIRKVI BRATSKEJ  
K BIBLICKEJ MUŽSKOSTI A ŽENSKOSTI 

 
Rada Cirkvi bratskej si osvojila stanovisko Výboru pre biblickú mužskosť 
a ženskosť, ktoré bolo sformulované v Danverskom vyhlásení 1 a po drobnej 
úprave ho predkladá ako svoj podklad k vnútrocirkevnej diskusii  
o postavení a úlohe žien v Cirkvi bratskej.  

 
 

NAŠE DÔVODY 

K nášmu stanovisku nás viedol súčasný vývoj v nižšie uvedených oblastiach, 
ktorý sledujeme s hlbokým záujmom: 

1. Rozšírená neistota a zmätok v našej kultúre pokiaľ ide o vzájomne sa 
doplňujúce rozdiely medzi mužskosťou a ženskosťou, 

2. tragické vplyvy tohto zmätku na rozpad manželského tkaniva, ktoré Boh 
utkal z nádherných a odlišných vlákien mužskosti a ženskosti,  

3. narastajúca podpora poskytovaná feministickým rovnostárom 
a sprevádzaná deformáciami alebo zanedbávaním radostnej harmónie pri 
láskavom a pokornom vedení vykúpených manželiek podľa Písma, 

4. rozšírená rozpoltenosť ohľadom hodnoty materstva, práce v domácnosti 
a mnohých služieb, ktoré historicky vykonávali ženy, 

5. rastúce nároky na legitimitu sexuálnych vzťahov, ktoré boli biblicky 
a historicky považované za nedovolené alebo za perverzné a nárast 
pornografického zobrazovania ľudskej sexuality, 

6. prudký vzostup fyzického a emocionálneho zneužívania v rodine, 

7. vynáranie sa takých pozícií pre mužov a ženy vo vedení cirkvi, ktoré nie 
sú v súlade v biblickým učením, ale, naopak, ochromujú biblicky verné 
svedectvo, 

                                              
1
 www.cbmw.org/core-beliefs/ 

Výbor pre biblickú mužskosť a ženskosť vznikol na podnet Johna Pipera, Wayna Grudema, 

Wayna Housa, Dorothy Pattersonovej, Jamesa Borlanda, Susan Fohovej a Kena Sarlesa v Dallase 

v roku 1987. Pripojením sa ďalších osobností a celých denominácií (napr. SBC a PCA) získava aj 

v 21. storočí stále väčší vplyv. 
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8. narastajúci výskyt a akceptácia hermeneutických zvláštností zameraných 
na reinterpretáciu očividne jasného významu biblických textov, 

9. z toho plynúca hrozba pre biblickú autoritu, keď je spochybnená jasnosť 
Písma a keď sa význam Písma pre bežných ľudí stáva ťažko dostupným 
kvôli neobyčajne komplikovaným až pochybným technikám výkladu, 

11. a za tým všetkým je zreteľná snaha niektorých ľudí v cirkvi prispôsobiť 
sa duchu tohto veku na úkor krásnej a radikálnej biblickej vernosti, ktorá 
v moci Svätého Ducha môže reformovať a nie kopírovať našu 
chorľavejúcu kultúru. 

 

NAŠE TVRDENIA 

Na základe nášho porozumenia učenia Biblie vyhlasujeme toto:  

1. Aj Adam aj Eva boli stvorení na Boží obraz, rovní pred Bohom ako 
osoby a odlišní vo svojej mužskosti a ženskosti. 

2. Odlišnosti v mužských a ženských úlohách sú ustanovené Bohom ako 
súčasť stvoreného poriadku a mali by nájsť odozvu v každom ľudskom 
srdci. 

3. Adamovo vedúce postavenie v manželstve bolo ustanovené Bohom pred 
Pádom a nebolo dôsledkom hriechu. 

4. Pád vniesol do vzťahu muža a ženy deformácie. 

 V rodinách zvykne byť manželovo milujúce a pokorné vedenie 
nahradzované panovačnosťou alebo pasivitou. Manželkino múdre 
a ochotné podriaďovanie zvykne byť nahradzované uchvátením 
autority alebo servilnosťou. 

 V cirkvi hriech zvádza mužov k svetskej láske k moci alebo 
k abdikácii na duchovnú zodpovednosť. Ženy zvádza k tomu, aby 
odmietali obmedzenia na nich kladené alebo aby zanedbávali 
používanie svojich darov v príslušných službách. 

5. Stará zmluva a rovnako aj Nová zmluva ukazujú, že Boh dáva rolám 
mužov aj žien rovnako vysokú hodnotu a dôstojnosť. Aj Stará aj Nová 
zmluva potvrdzuje princíp vedúceho postavenia muža v rodine aj 
v zmluvnom spoločenstve viery – v cirkvi. 
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6. Vykúpenie v Kristovi má za cieľ odstránenie deformácií, ktoré priniesol 
Pád. 

 V rodinách sa muži majú vzdať drsného alebo sebeckého vedenia 
a rásť v láske a starostlivosti o svoje manželky. Manželky majú 
zanechať odpor voči manželovej autorite a rásť v ochotnom 
a radostnom podriaďovaní sa manželovmu vedeniu. 

 V cirkvi dáva Kristovo vykúpenie mužom a ženám rovnakú 
spoluúčasť na požehnaní spasenia. Niektoré vedúce a vyučujúce 
úlohy v cirkvi sú však zverené výhradne mužom. 

7. Kristus je pre mužov aj ženy najvyššou autoritou a vodcom v celom 
živote, preto žiadne pozemské podriadenie – domáce, náboženské alebo 
občianske – nikdy nedáva oprávnenie pre nasledovanie ľudskej autority do 
hriechu. 

8. Úprimne prežívané povolanie do služby - tak pri mužoch ako aj pri 
ženách - by nikdy nemalo viesť k ignorovaniu biblických kritérií pre 
konkrétnu službu. Biblické učenie by malo zostať autoritou, ktorou sa 
preveruje naše subjektívne poznanie Božej vôle. 

9. Vo svete, kde je toľko duchovnej, telesnej a materiálnej biedy, každý muž 
alebo žena, ktorí prežívajú Bohom danú túžbu po tom, aby slúžili na 
Kristovu slávu a pre dobro padlého sveta, môžu túto túžbu realizovať 
spôsobom, ktorý prinesie uspokojenie a naplnenie aj im samým. 

10. Sme presvedčení, že odmietanie alebo ignorovanie týchto princípov 
vedie k nárastu ničivých dôsledkov na naše rodiny, na naše zbory a na 
kultúru všeobecne. 

* 

 

Uvedené materiály sú dostupné v elektronickej forme na webovej 

stránke zboru www.cblv.sk v sekcii Na stiahnutie. V tejto sekcii sú aj 
ďalšie dokumenty a stanoviská staršovstva zboru k manželstvu, sobášu 

a rozvodu. 

 

 


