
 

 

 
 

Počúval som  
odpoveď odborníka z ekonomickej univerzity na otázku, aký je rozdiel 

medzi tým, keď sociálnu pomoc poskytuje politik a keď ju poskytuje 

obyčajný človek. Hovoril o dopadoch na štátny rozpočet, o širších 

súvislostiach, ktoré je vidieť len z celoštátnej úrovne, o nadhľade, 

ktorý majú ekonómovia. Ale nespomenul dve veci, podľa mňa kľúčové. Po 

prvé, že politik (štát) nám vždy vracia len časť z toho, čo nám predtým 

vezme na rôznych priamych aj nepriamych daniach a odvodoch. Zvyšok 

sa „stratí“ nielen cestou hore, ale aj cestou dole. Niečo sa premrhá, 

niečo sa rozkradne a niečo sa klientelisticky prihrá domov na prihriatie 

vlastnej polievočky. 
pokračovanie vo vnútri 

Bohoslužby 

5.7. 9:30  Štefan Evin 

VEČERA PÁNOVA  

12.7. 9:30  Ján Verčimák 

19.7. 9:30  Milan Prišťák 

26.7. 9:30  Martin Uhriňák 

2.8. 9:30  Kris Lundgaard 

9.8. 9:30  Kris Lundgaard  

VEČERA PÁNOVA  

16.8. 9:30  Štefan Evin  

23.8. 9:30  Ervin Mittelmann 

30.8. 9:30  Ján Verčimák 
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Sobáš  

25.7.  sobota 13:00  Lukáš Ildža & Monika Bačkorová 

29.8.  sobota 15:00  Gabriel Kosmály & Ingrid Márföldiová 

Porada staršovstva 
 2.7.  štvrtok 18:00 
 28.7. utorok 18:00 

Výlet dorastu 
 15.7.-21.7. KECY, Novoť 

 

 26.7.- 1.8. Diel 

Celoslovenský výlet NB – Námorná plavba 
  31.7.-7.8. RZ Podskalie, Strážovské vrchy 

Výlet MDK 
 3.8.-9.8. Drábsko 

Výlet mládeže 
 11.8.-15.8. Habovka - Roháče 

Detský letný tábor DeLeT 
  17.8.-21.8. MC Kontakt, Levice 

Hostitelia 
5.7. Hurajová Alžbeta 

Galková Viera 

2.8. Machajdíková Mária 

Prištiaková Ľubica 

12.7. Haszicsová Darina 

Potocká Valéria 

9.8. Zomborská Milena 

Tomašovská Marta (HS) 

19.7. 
 

Kováčová Júlia 
Bálintová Mária 

16.8. Gulásová Mária 
Guťanová Alena 

26.7. 

 

Lüleiová Júlia 

Guťanová Miriam (HS) 

23.8. Magyarová Júliana 

Vetorová Mária 

  30.8. Henželová Elena (HS) 

Fazekašová Ľubica 



   

Blahoželáme k narodeninám 
Benkeiová Zuzana, Dolná Seč, (85) 3.7.  

Valová Helena, Nový Tekov, (66) 5.7.  

Márföldyová Eva, Dolná Seč, (62) 7.7. 

Hurajová Zuzana, Horná Seč, (77) 9.7.  

Pápayová Zuzana, Horná Seč, (67) 10.7. 

Nagy Ján, Dolná Seč, (63) 11.7. 

Zomborský Štefan, Levice, (68) 17.7.  

Suchánsky Štefan, Levice, (71) 18.7.  

Racsková Anna, Levice, (67) 21.7. 

Kóšová Zuzana, Nový Tekov, (65) 21.7. 

Machajdík Vladimír, Horná Seč, (65) 23.7. 

Lakatošová Helena, Levice, (62) 23.7. 

Šajbenová Alžbeta, Levice, (96) 25.7.  

Marföldiová Irena, Levice, (77) 27.7.  

Tichá Dobroslava, Levice, (78) 29.7.  

Tomašovská Zuzana, Levice, (72) 31.7.  

Greksová Mária, Horná Seč, (80) 1.8.  

Tomašovská Marta, Horná Seč, (60) 2.8. 

Šajbenová Mária, Levice, (65) 3.8. 

Suchánska Ružena, Levice, (72) 7.8.  

Chabadová Mária, Kalná n/Hronom, (68) 7.8.  

Lülei Viktor, Levice, (73) 9.8.  

Guťan Michal, Levice, (68) 9.8. 

Henželová Helena, Levice, (62) 17.8. 

Szakosová Helena, Levice, (81) 19.8.  

Moravský Jozef, Kalná n/Hronom, (91) 24.8.  

Sakošová Zuzana, Horná Seč, (83) 26.8. 

Moravská Oľga, Levice, (64) 26.8.  

Debrovská Elena, Levice, (69) 29.8.  

Čelovsky Ján, Dolná Seč, (85) 31.8. 

Narodil sa  
syn Eduard, Jánovi a Zuzane Danielovým z Malých Kozmáloviec (19.6.) 



  

  

Blahoželanie k sobášu 
 Ondrej Suchanský st. a Katarína Belická (rod.Forkinová) 27.5. 

50. výročie sobáša si pripomínajú 
 Juraj a Mária Chabadovci z Kalnej nad Hronom (13.8.)  

55. výročie sobáša si pripomínajú 
 Zoltán a Irena Marföldiovci z Levíc (5.7.)  

Príďte pomôcť 
upratať a vyčistiť faru a dom pre rodinu kazateľa Romana Neumanna; 

v piatok 17. júla o 16:30. Ďakujeme  

 

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 

Vikár: Ján Verčimák   0905 629 663 

Kazateľ Juraj Kohút v Trnave  0907 663 552

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


   

Gratulujeme absolventom...                                                     

1. Ing. Danielová Zuzana – Technická univerzita, Fakulta environ-
mentálnej a výrobnej techniky, Zvolen  

2. Bc. Galková Karin – UMB, Ekonomická fakulta, Banská Bystrica 

3. Bc. Hasičová Lucia – UKF, Filozofická fakulta, Nitra 

4. Mgr. Márföldiová Ingrid – UKF, Filozofická fakulta, Nitra 

5. Mgr. Mészároš Roman – UMB, Pedagogická fakulta, B. Bystrica  

6. Ing. Pokoracká Simona – SPU, Fakulta biotechnológie 
a potravinárstva, Nitra 

7. Mgr. Prišťáková Katarína – UMB, Pedagogická fakulta, B.Bystrica 

* 

1. Árendášová Darina – Gymnázium Andreja Vrábla, Levice  

2. Bačová Monika – Stredná odborná škola Pod amfiteátrom, Levice 

3. Greksa Dávid – Stredná priemyselná škola, Levice 

4. Kósová Želmíra – Stredná umelecká škola L. Bielika, Levice 

5. Márföldi Ivan – Gymnázium Andreja Vrábla, Levice  

6. Mráz Martin - Gymnázium Andreja Vrábla, Levice 

7. Petrová Lilien – Stredná umelecká škola L. Bielika, Levice 

8. Prišťáková Ráchel - Gymnázium Andreja Vrábla, Levice 

9. Sirotňáková Laura – Gymnázium Andreja Vrábla, Levice 

10. Suchánska Scarlett – Stredná zdravotná škola, Bratislava 

* 

1. Petrová Lilien – ZUŠ, Levice, dramatický odbor, 2. stupeň 

A blahoželáme aj tým, o ktorých sme sa to zatiaľ nedozvedeli... 



  

  

dokončenie z prvej strany  

Druhým, dôležitejším rozdielom je však to, že politik (štát) nikdy 

nedáva zo svojho (občas sa nájde výnimka ako náš súčasný prezident). 

Ale keď ľuďom v núdzi pomáha normálny občan, dáva zo svojho. 

Niekedy z prebytku, zvyčajne však z toho, s čím bežne počíta. Ide 

o to, že štát neprináša obeť. Konkrétny človek áno. Ten každé dávanie 

pocíti. Preto sme radšej, keď problémy rieši nejaká inštitúcia 

a nemusíme sa do toho zapájať my osobne. Veď, hovoríme si, máme 

dosť svojich problémov. Preto sa aj kresťanom v zborovom spoločenstve 

stáva, že očakávajú aktivitu neosobného zboru aj tam, kde je miesto, 

čas, príležitosť ba aj nevyhnutnosť osobného zapojenia. Lenže „aktivita 

zboru“ je v podstate komplexným súčtom našich osobných aktivít. Je to 

telo, organizmus, a podobne ako naše vlastné telo pozostáva z mnohých 

orgánov - členov. Život zboru je vždy nematematickým súčtom našich 

životov so všetkým, čo k nim patrí. Platí to o našich zhromaždeniach 

v nedeľu, o našich modlitebných stretnutiach, o našom jarnom 

upratovaní zborového domu, o našich finančných a iných daroch, o našej 

osobnej zodpovednosti za spoločné úsilie, o akomkoľvek našom príspevku 

k celku. Je to neraz aj naša obeť, väčšia alebo menšia. No môže to 

byť radostná obeť preto, že to nikdy nie je naša strata. 

Moja pomoc, moje dávanie, moje zapojenie je len vďačnou, ochotnou 

a radostnou odpoveďou hriešnika, ktorého naveky obohatila Božia 

milosť. Ježišova osobná obeť sa stala naším pokladom, ktorému sa nič 

nevyrovná. Veď čo máme, čo by sme neboli dostali vďaka Božej 

štedrosti a nezaslúženej milosti? 

Jednoduchou, ale účinnou aplikáciou by mohla byť osobná disciplína 

napríklad v tomto: Neprispievaj tým, čo ti zvýši; najprv oddeľ svoj dar 

pre zbor a zvyšok užívaj pre seba. Zanechaj po sebe v zbore veci a 

priestory v lepšom stave, než v akom si ich prevzal. Akúkoľvek prácu 

alebo vec pre spoločenstvo (zbor) urob aspoň tak dobre a pekne, ako by 

si to urobil doma pre seba. Počítaj s tým, že ak sa niečo robí spoločne 

a ty neprídeš, budeš tam nielen chýbať, ale ochudobníš seba. 

Je to zvláštne, ale učeník Pána Ježiša dávaním, obetovaním, bohatne. 

Prajem nám bohaté leto, bohatý život v radosti z Kristovej bohatej 

a nevyčerpateľnej milosti. 
Štefan Evin  

  



   

Miesto pre Božiu reklamu                                   Karin Galková 

Narodila som sa a vyrástla v kresťanskej rodine. V normálnej rodine so 
svojou históriou, zvykmi a problémami, ale zároveň v úžasnej milujúcej 

rodine. Mám jedného brata a vďaka Bohu oboch rodičov, ktorí vždy pra-

covali veľa a dlho v snahe poskytnúť nám všetko na svete.  

Do kostola som chodila od mala. Veľa vecí o Bohu, o Ježišovi, Jeho lás-

ke a dobrote som počula už ako malá. A verila som tomu. Mala som 

stovky otázok a zároveň som žila vieru, čistú a jednoduchú akú snáď vie 

mať iba dieťa a spätne si ju občas závidím. Myslím že som mala asi de-

sať alebo jedenásť keď som sa postavila pri evanjelizácií ProChrist 
a vyjadrila som že áno, ja to naozaj myslím s Bohom vážne a naozaj 

chcem byť kresťankou. Pamätám sa aká som bola hrdá a šťastná 

s týmto krokom, ako nadšene som sa rozhodla čítať Bibliu rovno od 

začiatku do konca a ako ma to dosť dlho držalo. Aj ako ma to prešlo. 

Až roky potom som si uvedomila, že som žila v akomsi klamnom pre-

svedčení, že veci ako čítanie Biblie, modlenie sa a milé správanie zo mňa 

nejako spravia lepšiu kresťanku. Že zo mňa spravia lepšieho človeka. 
Čas plynul a môj život začal tak trocha pripomínať hojdačku. Obsahoval 

skvelú časť od piatka do nedele, keď sa mi darilo a cítila som sa spokoj-

ná sama so sebou a potom ten hlúpy zvyšok týždňa keď som sa prevaž-

ne pokúšala zapadnúť do kolektívu. Ten bol menej úspešný, a to nielen 

v snahe zapadnúť, ale aj byť skvelou. V tom čase som chodila na tak-

zvaný mladší dorastenecký klub, čo sú také stretnutia pre decká 
v siedmom až deviatom ročníku ZŠ, ktoré organizuje náš kostol. Tie 

kluby boli fajn, miatla ma tam len jedna vec. Respektíve nejakí ľudia. 

Chápte ma, vyrástla som v kostole, bolo pre mňa pochopiteľné, že si 

čítajú Bibliu, modlia sa a sú milí. Tak to malo byť, o to sa aj ja predsa 

snažím. Ale že som na nich videla, že oni naozaj milujú Boha 
a rozprávajú o ňom ako o reálnej osobe, s ktorou žijú svoj život, to ma 

miatlo. Nie, nemyslím si, že to boli prví kresťania so „živou vierou“, kto-

rých som stretla, myslím si len, že práve v tom období ma trklo, že mi 

niečo uniká. Že niečo robím zle. Tak som sa snažila viac, ale snaha do-

siahnuť nejako ten bod, kde som dostatočne kresťanská na to, aby ma 

to uspokojilo a aby som sa aj ja stala inou, sa mi nedarilo.  

Až prišlo také leto, že sme išli spolu ako mladší dorastenecký klub na 

výlet. Nebolo to prvý ani posledný krát. A na konci tábora sme mali také 
zamyslenie a o tom, že žiadny človek nie je dokonalý, ale Ježiš zomrel za 

to, aby nás pred Bohom zbavil hriechu. Nepočula som to ani prvý ani 

posledný krát. Tá idea, že Boh, stvoriteľ vesmíru, je dokonalé dobro a že 

nás od Neho oddeľuje náš hriech, mi bola známa. Rovnako ako to, že 

sme všetci hriešni, teda zlí a že trestom za hriech je smrť. Áno, znie to 
radikálne, ale dáva to zmysel od niekoho, kto je absolútne dokonalý. 



  

  

A zároveň je absolútna láska, preto poslal svojho syna Ježiša, aby On 

umrel namiesto nás. Ak toto prijmeme, On nás zbaví našich vín a zmení 

náš život. Nie, tieto informácie pre mňa neboli nič nové, ale práve v ten 

večer som pochopila, že to sama nezvládam. Že proste nie je žiadna 
šanca na to, aby som sa sama stala lepšou „kresťankou“ alebo vôbec 

lepším človekom a nejako sa zapáčila Bohu. Bohu, ktorý ma miloval 

nepredstaviteľný čas pred tým, ako som existovala. Ježišovi, ktorý za 

mňa umrel. V ten večer som vyznala, že ja sama nezvládam byť dobrou, 

ale že chcem nasledovať Ježiša a patriť Mu. 

Teraz by som rada napísala, že som sa na druhý deň ráno zobudila ako 

iná osoba a aké to bolo úžasné. Nebolo to ale celkom tak. Zobudila som 
sa ako ja a Boh nezmenil môj život tak mega rýchlo a zázračne ako som 

to vždy chcela, ale pomaly a postupne. A doteraz ho mení, krok za kro-

kom mi ukazuje veci a učí ma. 

Ten spomínaný zlomový večer môjho príbehu bol niekedy pred tým ako 

som prišla na strednú školu a odvtedy už nejaké tie roky uplynuli. Pri-

šla som na strednú školu, začlenila sa do nového kolektívu, vymieňala 
si názory, snažila sa žiť a hlásať evanjelium. Rástla som, bojovala o ľudí, 

ktorých som milovala, učila sa aj padala. Vydalo by to na román.   

Ďalšia veľká vec v mojom živote, ktorú mi Boh dal, bol evanjelizačný 

anglický tábor KECY. Čo je jeden fakt geniálny kemp. Bola som tretiač-

ka na strednej, keď som dostala pozvanie pridať sa do organizačného 
tímu a pomáhať s prípravou. Myslím že málo vecí v mojom živote ma 

budovalo viac, ako slúžiť s tímom ľudí, ktorí žijú pre Krista a chcú šíriť 

evanjelium nielen na kempe, ale deň čo deň slúžiť Bohu. Rok čo rok ma 

to učí viac o Božej láske a veľkosti, a o tom aký úžasný Boh je.  

Napriek tomu alebo snáď práve preto som mala po nástupe na vysokú 

pár ťažších rokov. Jedna vec je, že som sa odtrhla od známeho prostre-
dia, od veľkej časti priateľov, od biblických skupiniek a ďalších zná-

mych vecí. Nemyslela som si že ma to ovplyvní. Ale ovplyvnilo ma to. 

A často som sa prichytila, že zabúdam na Boha a Jeho lásku a moje 

kresťanstvo sa redukuje na súbor pravidiel. Pravidiel, v ktorých sa sna-

žím vyniknúť. Alebo sa niekedy ani nesnažím, lebo už nevládzem. Som 
veľmi vďačná za to, že ma Boh priviedol naspäť k sebe, k pravde o tom, 

že On je jediný, kto mi vie pomôcť. To je pravda, ktorá oslobodzuje. 

Áno, prežila som za tento čas aj veci ktoré boleli, ktoré stále bolia a pre 

ktoré som chcela od Boha vysvetlenie. A keď sa na ne pozerám dozadu, 

vidím ako ma cez ne Boh preniesol a že keby nebol taký dokonalý 

a úžasný, už dávno nie som. Minimálne nie som kresťankou. Netvrdím 
že ma tie veci už netrápia, nebolia, že sa nerozčuľujem a že neplačem. 

Tvrdím len, že cez to všetko vidím, aký je Boh veľký. A že napriek tomu 

že netuším, kam ma v budúcnosti zavedie, pokiaľ to bude život s Ním, 

tak som stopercentne za, lebo to za to stojí. 



   

Pred cestou do Tanzánie                                Roman Mészároš 

Budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až po kraj 
zeme, (Sk 1:8) sú posledné slová, ktoré adresoval Pán Ježiš svojim uče-

níkom. V Skutkoch apoštolských čítame, ako učeníci napĺňali toto pove-

renie konať Božiu misiu. Bol to Boh, kto otváral dvere pre svoje Slovo, 

kto vyzýval učeníkov, aby vyšli z Jeruzalema, kto vysiela svojich apošto-

lov aj k nám, mimo Izrael. Kniha Skutkov apoštolov má 28 kapitol, ale 

niektorí ľudia tvrdia, že je len začiatkom príbehu, ktorý trvá až dodnes. 
Väčšina ľudí vo svete už mohla nejakým spôsobom počuť evanjelium. 

Stále sú tu aj ľudia, ktorí nielen, že nepočuli evanjelium, ale ešte ani len 

neodznelo v ich jazyku, v jazyku, ktorému by oni sami najlepšie rozu-

meli. 

Na konci júla odchádzam do Tanzánie, krajiny nachádzajúcej sa na vý-

chodnom pobreží Afriky. Mám príležitosť slúžiť s Wycliffeovými prekla-

dateľmi Biblie a stať sa súčasťou Božej misie skrze túto organizáciu. 

Budem slúžiť ako IT podpora, teda človek, ktorý sa bude starať 
o počítače. S počítačmi sa stretávame v každodennom živote u nás, 

v Európe a sú pre nás ako oheň, keď nám slúžia, sú dobrým sluhom, 

keď neposlúchajú, tak je nám ťažšie. Počítače sú nevyhnutnou pomôc-

kou misionárov, a to obzvlášť tých, ktorí pracujú s informáciami 

a prekladajú slovo a potrebujú komunikovať. 

V Tanzánii strávim jeden rok. Prvých šesť mesiacov strávim v najväčšom 

meste tejto krajiny, Dar es Salaam. Budem pracovať v kancelárii 
s ďalšími misionármi, ktorí zabezpečujú pre Tanzániu a Ugandu admi-

nistratívu, teda okrem iného sa budú starať aj o moje potreby a o to, 

aby som mohol efektívne slúžiť. Zvyšok pobytu v Tanzánii strávim vo 

vnútrozemí, v bezprostrednom kontakte s misionármi, ktorí pracujú 

priamo „v teréne“, teda aj so samotnými prekladateľmi. 

Keďže úradným jazykom v tejto krajine je swahilčina, po príchode ab-

solvujem kurz tohto jazyka. Táto skúsenosť bude pre mňa nová. Na 
učenie sa úplne nového jazyka v prostredí, kde ho budem môcť obratom 

použiť, sa teším. 

Misijný pobyt sa začína koncom júla, no príprava na tento pobyt je už 

v plnom prúde. V rámci príprav si vytváram tím modlitebných 

a finančných podporovateľov. Môj mesačný rozpočet mám na 70% po-

krytý. Keďže idem do tropickej krajiny, potrebujem absolvovať aj niekoľ-

ko očkovaní. Tieto sa mi v poslednej dobe kvôli ochoreniu trochu skom-

plikovali, ale prvé očkovanie som už mohol absolvovať. 

Ak pri mne chcete stáť v modlitbách, môžete sa modliť za: 

 zdravie, ktoré je potrebné na absolvovanie očkovaní, 

 rozširovanie tímu modlitebných a finančných podporovateľov, 



  

  

 za múdrosť pri vybavovaní všetkých dokumentov pre vstup do kra-

jiny, 

 vďaka za ukončenie štúdia na vysokej škole v prvom termíne, 

v opačnom prípade by sa môj odchod zrejme oddialil, 

 vďaka za príležitosť slúžiť takýmto spôsobom, 

 vďaka za všetkých, ktorí už sú spolu so mnou súčasťou tejto Božej 

misie a aj za tých, ktorí sa do nej ešte zapoja. 

Ak máte záujem stať sa spolu so mnou súčasťou tejto Božej misie či ako 

finančný alebo modlitebný podporovateľ, môžete ma kontaktovať 

e-mailom: roman.meszaros@gmail.com alebo telefonicky 0908 057 127. 

 

Kto je Pánom Cirkvi bratskej                                   Ján Henžel 

Správa predsedu Rady Cirkvi bratskej pre Konferenciu 2015 

Keďže je toto moja posledná predsednícka správa, dovoľte začať ju 

niekoľkými osobnými slovami. V Rade Cirkvi bratskej slúžim už asi 27 
rokov aj s jednou prestávkou. Ostatných 10 rokov ako jej predseda. 

Prvý pocit, ktorý pri týchto číslach mám, je vďačnosť za vašu lásku, 

dôveru a trpezlivosť, s ktorou ste ma až doteraz niesli. 

Keď som do tejto funkcie nastupoval, vo viacerých zboroch som povedal, 

že mi budú chýbať pravidelné modlitby, ktoré levický zbor za svojich 

kazateľov vysielal. Viackrát ste mi potom pri rôznych návštevách 

povedali, že sa za mňa modlievate. Veľmi vám za to ďakujem. V práci 
predsedu mi chýbali niektoré dôležité dary, ktoré sú pre túto službu 

potrebné. Nechýbali však slabosti, omyly, ba ani hriechy, ktorých som 

sa pri tom dopustil. Je mi veľmi ľúto, že som tým znevážil meno svojho 

Pána Ježiša Krista a poškodil dielo evanjelia medzi nami. Za to prosím 

o odpustenie. 

Ďakujem, že som smel pokračovať v diele br. Ciesara, Fazekaša, Betinu 

a Oravca. Teraz, keď podávam štafetu br. Evinovi, teším sa, že ak dá 

Pán, ešte 4 roky budeme úzko spolupracovať. Jemu aj vám sľubujem, 
že mu chcem byť oporou a povzbudením ako svojmu predstavenému 

v službe. 

Teraz mi dovoľte ešte raz obrátiť pozornosť od seba k spoločenstvu našej 

Cirkvi bratskej. 

Šéfredaktor Brány uvádza novú rubriku príspevkov a diskusie o Cirkvi 

bratskej týmito slovami: „V ostatnej dobe stále s väčším údivom 

objavujem, ako veľmi sa zväčšuje šírka predstáv o tom, čo je Cirkev 



   

bratská. Na mnohých miestach už ani nevieme, čo sme ako cirkev zač. 

Je to škoda.“1 Dodávam, že je to nielen škoda, ale ohrozuje to našu 

samotnú existenciu. Preto svoju poslednú predsednícku správu budem 

venovať otázke, kto je pánom Cirkvi bratskej?  

Na jednej strane je odpoveď jednoduchá a zrejmá: Hlavou a teda pánom 

Cirkvi bratskej je Ježiš Kristus. Toto o sebe vyznáva každá kresťanská 
cirkev. Inak by nebola ani cirkvou, ani kresťanskou. Boh je teda Pánom 
cirkvi bez ohľadu na to, či si to uvedomujeme alebo nie, či to uznávame 

alebo nie. Ak by nebol zvrchovaný nad všetkým a neobmedzený ničím, 

tak by nebol Pánom, Hospodinom. On vládne všetkým a ovláda všetko. 

Predpokladám, že o tomto v Cirkvi bratskej nepochybuje nikto.  

Väčšina otázok, s ktorými sa ale neustále musíme vyrovnávať, sa točí 

okolo autority. „Kto má právo povedať, čo musíme robiť? Čo je pravda, 
podľa ktorej máme žiť? Kde nájdeme odpoveď na túto či tamtú otázku? 

A pod.“ Podľa toho, komu alebo čomu prisudzujeme právo odpovedať na 

takéto otázky, môžeme rozlišovať štyri typy kresťanstva: 

1. Biblické 

2. Inštitučné 

3. Zážitkové 

4. Rozumové. 

Sú medzi nami ľudia, ktorí sa usilujú chápať svoj život a žiť ho podľa 

toho, čo hovorí Biblia. Bibliu totiž považujú za konečnú autoritu vo 

všetkých záležitostiach viery a života. Cirkev bratská vyznáva: „Písmo 

sväté ako Božie slovo je jediným meradlom a autoritou našej viery 
a nášho života (2Tim 3:16; 2Pt 1:21). Mimo neho neuznávame žiadne 

doplnky, ktoré by mali rovnakú autoritu, vážnosť a úctu.“2 Okrem toho 

každý z členov Cirkvi bratskej verejne sľuboval, že „prijíma Písmo sväté 

za jediné pravidlo svojej viery a života.“3 Toto sa však ľahšie vraví ako 

spraví. 

Druhý typ kresťanov považuje učenie a tradíciu Cirkvi bratskej, do 

ktorej patria, za autoritatívne pre svoj život. Ak sa o niečom uzniesla 
Konferencia, rozhodla Rada, či staršovstvo, tak to prijímajú 

a prispôsobujú sa tomu ako svojej autorite. 

Tretia skupina chce byť vedená viacej svojou osobnou skúsenosťou 

s Bohom. Svoj kresťanský život chcú spravovať podľa konkrétneho 

usmerňovania od Ducha Svätého. 

                                              
1
 RAUS, P. Církev bratrská. In: Brána. 1 (2015), s. 30. 

2
 Ústava Cirkvi bratskej, článok. 1, ods. 2. 

3
 Poriadok Cirkvi bratskej v SR, 5.2.4 



  

  

Štvrtá skupina zakladá svoje porozumenie Boha a jeho požiadaviek na 

ľudskom rozume. Prijímajú a konajú to, čo je rozumné, zmysluplné 

a inteligentné. 

Každý z týchto štyroch typov vychádza z toho, ako chápe Boha. Prvý typ 

vychádza zo svojho porozumenia Boha, ktorý hovorí. Boh sa nám dáva 

poznať svojou rečou. My ho môžeme poznať iba z toho, čo nám o sebe 
povedal. Druhý typ kresťanstva chápe Boha poriadku, ktorý si 

zhromažďuje svoj ľud, aby žil vo vzájomnej jednote. Tretí typ je 

presvedčený, že Boh stále zasahuje a koná v našom živote a my aj 

v súčasnosti môžeme prežívať jeho bezprostredné usmerňovanie. Štvrtý 

typ má Boha rozumného, zmysluplného a pravdivého. Mohli by sme ich 

znázorniť obrázkom č. 1. 

Biblia

InštitúciaSkúsenosť

Rozum

 
Obr. 1 

Je len prirodzené a správne, že všetky štyri typy majú svoje miesto 

v Cirkvi bratskej. Veď Boh má všetky tieto vlastnosti. Preto každá naša 

teologická pozícia sa týka aj Biblie, aj inštitúcie, aj skúsenosti, aj 

rozumu. Pri autorite teda nejde o jednotlivé oddelené body tak, ako ich 

znázorňuje obrázok 1, ale o oblasti autority tak, ako ich vystihuje 

obrázok č. 2. 

Biblia 

Inštitúcia Skúsenosť 

Rozum 



   

Medzi jednotlivými autoritami či zdrojmi pravdy je spojitosť. Veď pri 

čítaní Biblie používame svoj rozum, aby sme jej rozumeli, ako aj svoju 

skúsenosť, aby sme ju uplatnili vo svojom živote. Hoci Cirkev bratská 

má ešte iba 130 ročnú tradíciu, na podporu svojho stanoviska sa 
odvolávame na vyznania a poriadky z jej začiatkov, ako aj na stanoviská 

A. Adlofa, F. Urbánka, F. Ciesara,  Ľ. Fazekaša, či iných otcov našej 

cirkvi. Ale aj tí, pre ktorých nie je Biblia konečnou autoritou, sa 

odvolávajú na rôzne jej výroky a tvrdia, že Biblia je pre nich podstatnou. 

Veď všetci veríme, alebo aspoň hovoríme, že veríme v autoritu Biblie. Ak 
ku tomu ešte pridáme „teologických motýľov,“ ktorí ľubovoľne 

prelietavajú z jedného kvetu (duchovnej osobnosti) na druhý, a dokonca 

z jednej lúky (spoločenstva) na inú, tak nie div, že výsledkom je chaos. 

Preto je medzi nami čoraz viacej rôznosti a stále menej jednoty. 

A tak vzrastá medzi nami počet tých, ktorí takúto rôznosť či chaos 

vítajú postmoderným východniarskym heslom: „I tak še da, i tak še da!“ 

A tak inštitucionalisti tvrdia, že predsa aj Bibliu nám dala Cirkev. 

Charizmatici zdôrazňujú, že ten istý Duch, ktorý nás vedie a usmerňuje 
dnes, je aj autorom Biblie. Racionalisti pripomínajú, že Biblia vždy bude 

rozumná, lebo Boh je rozumný.  

Toto všetko sú však zastieracie manévre. Výsledkom týchto argumentov 

je to, že autorita Biblie sa postupne zmenšuje. Keď Bibliu podriadime 

ktorejkoľvek z týchto sfér, alebo keď ju roztopíme vo všetkých, tak 

prestane hovoriť svoju vlastnú zvesť a stane sa iba pečiatkou, ktorou  

budeme potvrdzovať svoje vlastné názory a schvaľovať svoje vlastné 

zámery. 

Medzi jednotlivými oblasťami vplyvu, či autority musíme preto rozlišovať 

hranice tak, ako to znázorňuje obrázok č. 3. 

 
Obr. 3 

Biblia 

Inštitúcia Skúsenosť 

Rozum 



  

  

Opakovane sa totiž dostávame do situácie, keď si musíme vybrať medzi 

týmito autoritami. Čo urobíme, keď sa náš zážitok nezrovnáva 
s Písmom? Ako sa rozhodneme, keď náš rozum nesúhlasí s Poriadkom 
Cirkvi bratskej? A čo vtedy, keď sa nám Biblia zdá iracionálna a nedáva 

nám zmysel, aby sme bránili homosexuálne orientovaným ľuďom 
uspokojovať ich náklonnosť? Poslúchneme svoje svedomie, alebo Božie 

slovo?  

Aj tí, ktorí sa tomu všemožne bránia, v takýchto situáciách natiahnu 

hraničnú čiaru. Preto v rámci nášho diagramu jednotlivé oblasti 

autority musia mať hranice. V konečnom dôsledku jedna z týchto 

autorít bude určovať všetky ostatné. Tá obmedzí všetky ostatné 

autority, keď si navzájom konkurujú. A ony nevyhnutne konkurujú. 

Ba vlastne sa ani nejedná o štyri rôzne autority, ale iba o dve. Ide 

o Božiu autoritu zjavenú a zaznamenanú v Biblii oproti ľudskej autorite 
v troch formách – v ľudskom rozume, ľudských zážitkoch a ľudských 

inštitúciách. Ide o presadenie konečnej a úplnej autority Boha proti 

odvekej ľudskej túžbe zbaviť sa Božej vlády a určiť si svoju vlastnú 

cestu. Všetky tri alternatívne autority – naše city, náš rozum, aj naša 

cirkev – sú dobrými Božími darmi. Neustále sme však v pokušení 

nafúknuť ich a posadiť na trón, kde nikdy nemali byť. 

Každá kresťanská cirkev uznáva, alebo aspoň hovorí, že uznáva autoritu 
Biblie. Od čias Reformácie však vieme, že autorita Biblie sa nezachová, 
ak nebude mať autoritu zvrchovanú (sola Scriptura). Hoci uznávame 

podriadenú úlohu rozumu, skúsenosti aj inštitúcie pri porozumení 

a uplatnení Písma, je nevyhnutné zachovávať zvrchovanú autoritu 

Biblie pre náš život. Ona je totiž jediným spoľahlivým zdrojom pravdy, 

jediným spoľahlivým sprievodcom k poznaniu Boha. Tie ostatné sú 
lampami nato, aby osvetľovali cestu, ale nie nato, aby sme sa o ne 

opierali.  

Práve sa začala diskusia o službe žien v Cirkvi bratskej. Som 

presvedčený, že jadrom tejto diskusie nebude a ani nemá byť hodnota 

žien pred Bohom ani pred ľuďmi, ani ich obdarovanie a schopnosti pre 

službu. Aj v tejto otázke bude rozhodujúce to, či Biblia znamená to, čo 

hovorí, alebo pre nás už neznamená to, čo hovorí. 

Biblia je dostatočná na to, aby sme vedeli všetko, čo potrebujeme pre 

zbožný život, a to v každom čase aj v každej kultúre, až kým sa Pán 
nevráti. Ak Biblia nedáva na niečo odpoveď, tak môžeme urobiť, ako 

považujeme za vhodné. Ak nás učí naša tradícia, osobná skúsenosť, či 

racionálna reflexia čokoľvek, čo presahuje Písmo, tak to nie je 

nevyhnutné pre kresťanský život. Takými vecami nesmieme zväzovať 

svedomie iných kresťanov. V tom nech Cirkev bratská zostane „cirkvou 

stredu.“ 



   

Biblia nie je len autoritatívna. Len Biblia je autoritatívna! Kto je pánom 

Cirkvi bratskej? Boh, lebo on sa identifikuje ako náš Pán (Ex 20:1-2). 

Božia autorita je absolútna. To znamená, že by sme o nej nemali 
pochybovať. Apoštol Pavol píše, Abrahám nezapochyboval v neviere 
o Božom zasľúbení (Rim 4:20). Často bol v takom pokušení, ale držal sa 

Božieho autoritatívneho slova, aj keď mu všetky zmysly dokazovali 

opak. A tak by sme mali konať aj my. 

Keď hovoríme, že Božia autorita je absolútna, tak to znamená, že 
zahŕňa všetky oblasti ľudského života. Pavol hovorí: Či teda jete, alebo 
pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu (1Kor 10:31). 

On má právo hovoriť do každej oblasti nášho života.  

Pánom Cirkvi bratskej je Ježiš Kristus, o ktorom sa z Biblie dozvedáme 
toto: On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenia. Veď 
v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny 
i panstvá, kniežatstvá a mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre 
neho. A on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. On je hlavou tela, 
Cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všetkom 
prvenstvo. Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze 
neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil 
pokoj preliatím jeho krvi na kríži (Kol 1:15-20). On nás opakovane 

vyzýva: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho 
bude milovať (Jn 14:21,23; 15:10,14 a iné). Aj nás sa pýta: Prečo ma 

oslovujete, Pane, Pane, a nerobíte to, čo hovorím (Lk 6:46)? 

Kiež by sa teda aj pri nás splnila veľkňazská modlitba nášho Pána 
Ježiša Krista: a oni zachovali tvoje slovo (Jn 17:6)! 

Nech Pán žehná Cirkev bratskú! 



  

  

Uznesenia Konferencie Cirkvi bratskej 2015  
 
UZNESENIE Č. 1: Konferencia berie na vedomie správu predsedu Rady 

Cirkvi bratskej za rok 2014. 

 

UZNESENIE Č. 2: Konferencia zrušila ordináciu kazateľovi Matějovi 

Hájekovi.  

 
UZNESENIE Č. 3: Konferencia schválila za tajomníka pre dorast 

a mládež brata Slavomíra Krupu. 

 

UZNESENIE Č. 4: Konferencia zvolila za revízorov hospodárenia na na-

sledujúce štyri roky Annu Fazekašovú a Zlaticu Grexovú.  
 

UZNESENIE Č. 5: Konferencia schválila tajomnícku správu za rok 2014. 

 

UZNESENIE Č. 6: Konferencia, najvyšší orgán Cirkvi bratskej v SR, 

schválila účtovnú závierku Cirkvi bratskej v SR zostavenú k 31.12.2014 

v plnom rozsahu.  
 

UZNESENIE Č. 7: Konferencia schvaľuje použitie kladného výsledku 

hospodárenia v roku 2014 v sume 1 968,74 € v prospech rezervného 

fondu na krytie prípadných strát hospodárenia Cirkvi bratskej v SR 

budúcich období. 

 
UZNESENIE Č. 8: Konferencia schvaľuje spôsob výberu delegátov 

(30delegátov za cirkev a 3 delegátov za Radu CB) na prvú Spoločnú kon-

ferenciu v roku 2016 podľa predloženého návrhu: 

o Troch delegátov vysiela Rada Cirkvi bratskej. Rada CB navrhne 

a oznámi svojich delegátov zborom CB v predstihu, aby sa Ra-
dou delegovaní neopakovali v návrhoch zborov.   

o Tridsať delegátov vysielajú zbory nasledovne:   

 Za každý zbor CB sa zúčastní správca zboru, ak nemá 

správcu, nahradí ho člen staršovstva.  

 Počet delegátov do 30 bude doplnený vylosovaním návrhov, 
podaných jednotlivými zbormi.  

 V prípade vážnej prekážky na strane delegáta v čase kona-

nia konferencie  (choroba, a pod.) vysielajúci zbor musí za-
bezpečiť náhradníka.  

 



   

UZNESENIE Č. 9: Konferencia Cirkvi bratskej prijíma spoločný znak 

(logo), ktoré odporúča zborom, Rade a ostatným orgánom Cirkvi brat-

skej používať v oficiálnej komunikácii. Ide o základný návrh  

v aktualizovanej verzii. 

 

UZNESENIE Č. 10: Konferencia schvaľuje priority Cirkvi bratskej, 

o ktoré sa chce v súčasnom období usilovať: 

1. Rozširovanie cirkvi do nových oblastí 
2. Obnova zborov 

 

UZNESENIE Č. 11: Konferencia udeľuje súhlas na založenie misijného 

zboru Mozaika v Košiciach po splnení jednotlivých ustanovení Poriadku 

Cirkvi bratskej v platnom znení. 

 
UZNESENIE Č. 12: Konferencia schvaľuje výšku príspevkov jednotlivých 

zborov na činnosť Cirkvi bratskej v SR v roku 2015 podľa predloženého 

návrhu.  
Prehľad o schválenej výške príspevkov je v kancelárii zboru. 

 
UZNESENIE Č. 13: Konferencia udeľuje zboru First Evangelical Free-

Church in Rockford, Illinois postavenie čestného zboru Cirkvi bratskej.  

 

UZNESENIA Č. 14-32: Konferencia schvaľuje návrhy na zmeny Poriad-

ku Cirkvi bratskej. 
Aktuálne znenie Poriadku Cirkvi bratskej je k dispozícii v knižnici, 
v kancelárii zboru alebo na webovej stránke zboru. 

 

UZNESENIE Č. 33: Konferencia zvolila Návrhovú komisiu v zložení:  

Rastislav Števko, Martin Kačur, Vladislav Matej. 

 



  

  

Modlitebné hodiny júl – december 2015 
 

 Levice Horná Seč Dolná Seč M.Ludany N.Tekov 

1.7. J.Verčimák Senior Garden O.Garaj  Š.Hasič 

8.7. J.Prištiak Š.Evin  J.Verčimák  

15.7. J.Tomašovský Senior Garden G.Sirotňák  Cs.Tolnai 

22.7. J.Bálint J.Tomašovský  J.Kováč  

29.7. M.Tomašovský Senior Garden M.Prišťák  V.Suchanský 

5.8. Z.Potocká Š.Suchánsky  Š.Evin  

12.8. D.Fazekaš Senior Garden Š.Evin  Š.Hasič 

19.8. J.Kohút st. R.Neumann  J.Prišťák st.  

26.8. D.Peter Senior Garden R.Neumann  J.Verčimák 

2.9. E.Kohútová M.Haszics  O.Kerekréty  

9.9. R.Števko Senior Garden B.Zomborský  R.Neumann 

16.9. D.Guťan J.Henžel  R.Neumann  

23.9. J.Prišťák ml. Senior Garden M.Haszics  J.Tomašovský 

30.9. R.Nemuann M.Tomašovský  Š.Suchánsky  

7.10. Cs.Tolnai Senior Garden J.Verčimák  O.Garaj 

14.10. Š.Evin R.Neumann  J.Kohút st.   

21.10. J.Verčimák Senior Garden R.Neumann  Š.Evin 

28.10. Š.Hasič M.Haszics  Š.Evin  

4.11. J.Prišťák st. Senior Garden Š.Suchánsky  J.Verčimák 

11.11. G.Sirotňák  Cs.Tolnai  R.Neumann  

18.11. M.Prišťák Senior Garden Š.Evin  R.Neumann 

25.11. J.Henžel  B.Zomborský  J.Verčimák  

2.12. R.Neumann Senior Garden V.Suchanský  O.Kerekréty 

9.12. J.Kováč M.Haszics  J.Tomašovský  

16.12. Š.Suchánsky Senior Garden J.Prišťák st.   Š.Evin 

 


