
 

 

 
 

Přestože… Přeci 

Přestoţe jsme nikdy v ţivotě nebyli nuceni stavět pyramidy… Přestoţe 
jsme asi nikdy při návštěvě bazénu nezaţili, ţe by se voda rozestoupila 
a prošli jsme bazénem suchou nohou… Přestoţe jsme nikdy nenavštívili 
horu Sinaj tak, ţe bychom tam slyšeli Boţí hlas z jejího vrcholku… 
Přestoţe jsme asi nebyli nikdy v pokušení uctívat a klanět se odlitku 
zvířete ze zlata… Přeci mají příběhy knihy Exodus co říci i nám! 

List Římanům nám totiţ napovídá, ţe nejde jen o příběhy pro děti… 
Všem těm dávným příběhům dává tuto perspektivu. „Veď čo bolo kedysi 
napísané…“ tedy celý Starý zákon, „…bolo napísané nám na poučenie,“ 
je napsán i pro nás, aby nás poučil. A důvod? „…aby sme pre 
trpezlivosť a útechu z Písem mali nádej.“ (Ř 15:47) 

Kniha Exodus postupně vypráví sérii příběhů, které se jako jednotlivé 
korálky spojují do jednoho náhrdelníku, který všechny tyto příběhy 
spojuje. Onen náhrdelník by se mohl jmenovat Boh, ktorý zachraňuje.  
A proto se tak jmenuje další série kázání, která začíná od februára  
a končí Letnicemi. 

Těším se na to. 
Váš Roman Neumann 

Bohoslužby 

7.2. 9:30  Jaroslav Tomašovský * Exodus 1 

Začiatok série: Boh, ktorý zachraňuje 

14.2. 9:30  Roman Neumann * Exodus 2 

VEČERA PÁNOVA  

21.2. 9:30  Roman Neumann * Exodus 3:1-4:17 

Požehnávanie detí 

28.2. 9:30  Roman Neumann * Exodus 4:18-7:7 
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Podujatia počas týždňa  
 MaMi klub  utorok   Mládeţnícka  miestnosť   9:30 
 Gospelový spevokol utorok Jedáleň 19:00 
 Studnička  piatok Jedáleň, veľká sála 16:00 
 Mladší dorastenecký klub piatok Mládeţnícka miestnosť 17:45 
 Dorast  sobota Jedáleň 18:00 
 Mládeţ  sobota Mládeţnícka miestnosť 19:00 
 

Spoločné stretnutie 
dorastu a mládeţe – 3in1 

6.2. 

Board games (spoločenské 
hry) – Kontakt 1.poschodie 
Čitáreň – Kontakt 2.posch. 
Jumping – info u Mary 
Lajtošovej 

18:00 
 
18:00 
 

 SAME klub 14.2. Kontakt 15:00 

Modlitebné stretnutia v stredu   

 
 

Levice 
(18:00) 

Horná Seč 
(19:00) 

Dolná  Seč 
(18:00) 

M.Ludany 
(18:00) 

N. Tekov 
(18:00) 

3.2. J.Prišťák ml. Senior Garden R.Neumann  Š.Hasič 

10.2. J.Prištiak R.Neumann  R.Števko  

17.2. J.Verčimák Senior Garden M.Prišťák  R.Neumann 

24.2. V.Suchánsky B.Zomborský  J.Prišťák  

Porada staršovstva 
 3.2.  utorok 18:00 Modlitebné stretnutie 
 15.2.  pondelok 18:00  

Konferencia Máme čo zvestovať  
Téma: Zvestujeme manželstvo z pohľadu večnosti 

 14.4.-16.4. štvrtok - sobota Hotel Satel, Poprad 

Registrácia do 14.marca na www.mcz.cb.sk  

Hostitelia 
7.2. Garajová Viera 

Boldišová Milica 
21.2. Greksová Alena (HS) 

Machajdíková Helena 

14.2. Mandúchová Janka 
Suchánska Emília 

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



   

Blahoželáme k narodeninám 

Magyarová Magdaléna, Levice, (66) 5.2. 

Marföldi Zoltán, Levice, (79) 7.2.  

Moravská Mária, Levice, (78) 8.2.  

Helena Tomasoszká, Levice, (64) 14.2. 

Czirjaková Zuzana, Jur nad Hronom, (78) 15.2.  

Paliczová Zuzana, Levice, (78) 15.2.  

Kelemenová Juliana, Levice, (76) 16.2.  

Greksa Michal, Horná Seč, (77) 19.2.  

Zomborská Anna, Dolná Seč, (63) 22.2. 

Fazekaš Ľudovít, Levice, (87) 24.2.  

Bellušová Zlatica, Nový Tekov, (72) 25.2.  

Potoczki Pavol, Nový Tekov, (76) 26.2.  

Horáni Pavel, Levice, (68) 27.2.  

Kerekrétyová Helena, Levice, (71) 28.2. 

Rozlúčili sme sa 
s Alţbetou Garajovou z Levíc vo veku 96 rokov (6.1.) 



  

  

 

Letné akcie 2016  
   3.-9. júl Celoslovenský tábor MDK 

  14.-21. júl Kecy 
  24.-30. júl Dorast 
    8.-12. august Delet 
  13.-20. august Letokruhy 

Konferencia pri príležitosti 25. výročia založenia 

Detskej misie  
 5.3. sobota 10:00-16:30 Dom odborov, Istropolis, Bratislava 

Viac informácií na www.detskamisia.sk  

Kontakty 
Internetová stránka zboru: www.cblv.sk 

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

Kazateľ: Roman Neumann 29. augusta 25  633 2524  

  roman.neumann@cb.sk

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 
Mládeţnícke centrum:     1611525951/0200 
Miesto v dome:       7143562002/5600; VS: 5555 
Dom pre seniorov:     7143569001/5600; VS:3333 

Zodpovedný redaktor Infolistu: Rastislav Števko 
Uzávierka čísla: Vţdy v stredu pred poslednou nedeľou v mesiaci. 
 

http://www.cblv.sk/
mailto:levice@cb.sk


   

Miesto pre Božiu reklamu                                    Peter Markuš 

Okolnosti sú veľkým pánom ţivota. Sme pod ich vplyvom neustále. 
Vyberajú nám ľudí do ţivota, ukazujú nám rôzne hodnoty ku šťastiu, 
formujú našu osobnosť cez udalosti a situácie, ktoré nás robia 
výnimočnými, a to hneď od narodenia. V čase, keď dieťa najviac 
pozoruje, vníma a spoznáva.  

Uţ od malička som rád pozoroval a neskôr aj analyzoval veci, ktoré sa 
diali okolo mňa. Rodičia boli veľmi pracovití a snaţili sa poskytovať 
všetko potrebné pre mňa a mojich dvoch starších bratov, po ktorých 
som mal častú tendenciu opakovať. Neraz u mňa na nich zvykol 
prevládnuť závistlivý pohľad, najmä aj pri pouţívaní počítača, ktorý sa 
neskôr pre nás stal prostriedkom trávenia väčšiny voľného 
času. Zamýšľal som sa, prečo k tomu došlo. Nespomínam si takmer 
vôbec na spoločné rodinné činnosti, ktoré mohli budovať hlbšie vzťahy 
medzi nami, a tak ani nenastávali príleţitosti k vzájomnej podpore či 
povzbudeniu k čomukoľvek, čo sme robili. Vţdy sme si boli strojcami 
vlastných aktivít a jedna, ktorá nám prišla pod ruku, boli hry na 
počítači. Neskôr prišli aj také, pri ktorých som mohol veľa analyzovať a 
dopracovať sa aţ  
k takým výsledkom, ţe si ľudia odo mňa pýtali rady a mali predo mnou 
veľký rešpekt. 

Na základnej aj strednej škole som sa medzi ľuďmi prejavoval len málo. 
Uzavretosť a sebavedomie ako kľúč vyjadrenia potenciálu človeka sa 
stali nebezpečnou kombináciou, ktorá vyvolávala izoláciu a 
samotu. Preto boli pre mňa neskôr kamarátstva hlavnou súčasťou 
ţivota. Trávil som so svojou partiou ľudí veľa času s dobrou náladou. 
Cítil som sa s nimi dobre, no časom sa ich správanie začalo meniť a pod 
vplyvom ostatných začínali mať odlišné názory, aby dobre pôsobili pred 
ostatnými. Keď som bol s nimi sám, správali sa odlišne a prišlo mi to 
falošné. Došlo k veľkým sklamaniam, ktoré by som po dlhých rokoch od 
niektorých nečakal a prestal som sa s nimi baviť. O pár týţdňov na to 
som dostal zápal pľúc a musel som ísť do nemocnice. Väčšina ľudí by 
povedala, ţe by chceli odtiaľ odísť čo najskôr, no pamätám si tesne pred 
odchodom, ako som sa pozrel na hlavnú chodbu a pomyslel si, ţe by 
som tu ešte kľudne zostal dovtedy, dokým neodídu všetci tí, ktorých 
som tam spoznal. Necítil som tam totiţ samotu. 

Po mesiaci uţívania rôznych druhov antibiotík sa u mňa začali 
prejavovať nepríjemné kŕče pri chrbtici, pri ktorých by som bol urobil 
takmer čokoľvek, len aby to prestalo. Stále som chodil po doktoroch, 
dúfajúc, ţe sa to aspoň zmierni; no trvá to rovnako dodnes. Doma 
niekedy prevládala nervozita. Vtedy som sa najradšej zavrel do izby a 
dal slúchadlá na uši. Hudba bola mojím jediným zdrojom povzbudenia 



  

  

a súcitu. Svoje ťaţkosti som nemal s kým zdieľať a problémy som riešil 
vţdy sám a po svojom. V našej triede sa vytvárali kamarátske skupiny, 
pri ktorých nastávali časté spory v názoroch. Pamätám si na jeden z 
nich, na ktorom som videl, ţe sa obe strany mýlia. Hlavným problémom 
bolo to, ţe sa videli navzájom ako problém. Kaţdý pochádza z inej 
rodiny a z inej kultúry, pouţívajú prístupy, aké sa naučili od rodičov, 
keď boli deťmi. Rozprávajú v dvoch odlišných jazykoch, a tak sa 
nevedia pochopiť navzájom. Uvedomil som si, ţe ak by mi človek 
nesadol a prejavím znaky obvinenia voči nemu, tak by aj moje 
priateľstvá boli zaloţené len na určitých podmienkach. Naučil som sa 
tak nikdy nesúdiť ľudí, lebo nikdy nemôţem vedieť, aký by som bol ja 
na ich mieste. Prestal som byť ľahostajný k mojim bývalým kamarátom, 
o ktorých som si myslel, ţe ma zranili. Jediné, čo ma zranilo, boli moje 
očakávania o nich. Tie totiţ pestovali hnev, ktorým som ranil sám seba. 
Začal som tak chodiť do kostola alebo dorastu nie uţ len kvôli rodičom, 
ale najmä kvôli nepodmieneným priateľstvám.  

Prestal som aj Boha vnímať ako len doplnok ţivota. Začlenil som sa do 
KECY tímu a chcel som poslúţiť všade, kde sa ponúkla príleţitosť. 
Napriek tomu som cítil samotu, ktorú som chcel vyplniť ďalším zdrojom 
„šťastia“, ktorým bol vzťah. Neskôr som si ale uvedomil, ţe ak 
nedokonalý človek nie je schopný ţiť šťastne sám a jeho šťastie pramení 
len  
z ďalšej nedokonalosti, nemôţe zakúsiť dokonalé šťastie. Eufória bude 
nenápadne hasnúť a tí dvaja sa začnú zotročovať vzájomnou 
nedokonalosťou, ktorá ich bude vyčerpávať a unavovať. 

Minuli sa mi tak všetky svetské zdroje šťastia. Uznanie či dosiahnutie 
niečoho, mať ľudí, s ktorými si rozumiem alebo vzťah – to všetko 
prestalo dávať zmysel. Pochopil som, ţe je nemoţné byť trvale šťastný za 
určitých podmienok. V ten moment mnou začala oplývať 
nepochopiteľná radosť a oslobodenie od všetkého toho, čo si moje telo 
vytváralo ako ilúziu šťastia. Bola to radosť, ktorá nemohla prísť z tohto 
sveta, ale len od Boha. Rozhodol som sa, ţe okolnosti uţ viac nebudú 
mojím najväčším pánom, ale len Boh, ktorý ich vytvára. Hneď pár dní 
nato mi vytvoril cestu do Anglicka, kde som mohol cítiť nielen vnútornú 
slobodu, ale aj tú vonkajšiu. V rodine boli obavy ohľadom toho, ako tam 
budem fungovať, no ja som sa tešil uţ len na to, akým spôsobom sa 
Boh o mňa postará. Dal mi spoznať nových ľudí, s ktorými som dodnes 
v kontakte a bol som tam úplne iný človek. Avšak po príchode naspäť 
na Slovensko ma začínala obklopovať minulosť, cez ktorú bolo a je stále 
ťaţké sa premôcť. Vplývala na mňa najmä cez ľudí, ktorí mi ju 
pripomínali svojím správaním sa ku mne. Boh mi však vypĺňal dieru 
samoty a často- 
krát ţasnem nad tým, akým spôsobom si pouţíva okolnosti, cez ktoré 



   

ho môţem spoznávať. Čím boli ťaţšie, tým viac to o pár dní neskôr 
končilo radosťou a vďakou za to, ţe som cez ne mohol rásť. Pozitívnym 
vplyvom bolo pre mňa spoločenstvo, v ktorom som bol povzbudený 
spôsobmi, akým tu niektorí ľudia a rodiny ţijú. Vyuţíval som kaţdú 
príleţitosť chodiť na výlety či konferencie, alebo len tak do Kontaktu.  

Neskôr ma začala zaujímať história mojej rodiny, lebo mi 
mohla poukázať aspoň na čiastočné príčiny našich vlastností. Náhodou 
som popri tom natrafil na zborník o Jozefovi Ondrejovi Markušovi, a 
hoci mi je trošku vzdialený, bolo to povzbudivé čítanie. Jeden z jeho 
duchovných odkazov poukazoval na ľudskú náchylnosť k 
zabúdaniu. Boh mi zjavoval mnoho právd a dôvodov k radosti, na ktoré 
som po čase zabúdal. Pravdy o mojej hriešnosti, proti ktorej som ja sám 
úplne bezmocný, pravdy o mojej rodine, príčinách rozvodu rodičov a ich 
manţelský dopad na mňa. Nemôţem ich však z toho obviňovať, lebo 
nemôţem vedieť, akú mali oni cestu ţivota a ako boli 
vedení. Neobviňujem ani starých rodičov, pretoţe hriešnosť začala 
dávno, uţ od Adama a Evy, od ktorých sa to s nami vezie ďalej. Som 
rád, ţe uţ od toho začiatku môţem spoznávať a skúmať do hĺbky celý 
Boţí plán v Biblii – to, ako vyriešil problém našej hriešnosti obetou 
Jeţiša Krista. Som rád, ţe aj ja môţem byť súčasťou jeho plánu a ţe mi 
prekríţil svoje plány s mojimi, ktoré predstavovali šťastie cez uznanie, 
priateľstvá a vzťahy. Teraz viem, ţe sú to nástroje vytvorené jedine na 
sluţbu Bohu. Vidím, ţe cez jeho plán budem ešte musieť kráčať ťaţkou 
úzkou cestou. Cestou, popri ktorej je tu zaťaţovací vplyv okolia, v 
ktorom sa nachádzam a ktorý chcem zmeniť  
k lepšiemu, no niekedy od neho utekám, lebo ho uţ nevládzem 
znášať. Prosím Boha, aby mi dával pokoj prijímať veci, ktoré nemôţem 
zmeniť, odvahu na veci, ktoré zmeniť môţem a múdrosť, aby som vedel 
odlíšiť jedno od druhého. Aby tak môj ţivot v Bohu nebol stereotypný  
a pasívny, ale aby On mohol cez okolnosti obnovovať moju stále hriešne 
zdeformovanú myseľ. Aby to bola myseľ postavená na skale, schopná 
kríţiť svetsko-skauzalizované plány druhých ľudí. 

 



  

  

Zvestujeme manželstvo z pohľadu večnosti 
Hoci nie všetci majú k manţelstvu aţ taký skeptický postoj, predsa 
rastie počet tých, čo tradičné manţelstvo povaţujú za preţitok, ktorý 
patrí do staroţitností. Oni v dnešnej dobe uţ takú inštitúciu 
nepotrebujú. Im predsa stačí láska. Stále však mnohí do manţelstva 
vstúpiť chcú a aj vstupujú. A robia tak v nádeji, ţe „Boh, ten najlepší 
tvorca všetkých manţelstiev, ich srdcia v jedno spojí“ (W. Shakespeare). 

Ţiaľ, tejto nádeje sa vzdajú, keď sa srdce ich manţelského partnera 
nepremieňa na jeho vlastné, alebo to Pánu Bohu ide neznesiteľne 
pomaly. Keď toľko veľa partnerov ţije spolu bez manţelského zväzku a 
keď viac ako polovica manţelstiev sa rozpadá, nie je teda najvyšší čas 
priznať si, ţe sa podstata manţelstva zmenila? Ak sa nechceme 
manţelstva vzdať úplne, nemali by sme ho aspoň čím skôr a zásadným 
spôsobom predefinovať? Zrejme áno a málokto o tom pochybuje. V 
podstate ide iba o to, či sa má zmeniť podstata a náplň manţelstva tak, 
aby vyhovovalo našim súčasným potrebám a predstavám, alebo sa 
majú zmeniť naše súčasné predstavy o manţelstve tak, aby vyhovovali 
zámerom nášho Stvoriteľa? Kresťania nemusia brániť manţelstvo. 
Usilujeme sa len chrániť ľudí pred škodou, ktorú uvádzajú na seba 
vţdy, keď konajú proti Stvoriteľovmu poriadku manţelstva. Jeho zámer 
budeme sledovať v biblických dejinách. 

Ak ste o tom presvedčení, tak príďte a dajte sa Boţím zámerom 
nadchnúť! Ak manţelstvo nepreţívate, tak príďte a dajte sa povzbudiť. 

Veď kaţdého z nás čaká svadba! Pozývame kazateľov, farárov, laických 
kazateľov, katechétov, vedúcich mládeţe, biblických skupín, misijných 
a evanjelizačných pracovníkov, muţov aj ţeny zo všetkých kresťanských 
denominácií na 8.konferenciu, lebo ešte Máme čo zvestovať. 

14.-16. apríla 2016 

Hotel SATEL*** Poprad.  

Info na +421 2 5443 2586, email: mamecozvestovat@gmail.com 

Prihlasovanie do 14.marca na www.mcz.cb.sk. 

Hlavný rečník: Greg Strain. Vyštudoval medicínu a bol všeobecným 
lekárom. Pred 16 rokmi vstúpil do kazateľského tímu na Spicer Street 
Church v St. Albans. Ostatných 12 rokov je hlavným kazateľom tohto 
zboru, ktorý má ţivé kontakty s Cirkvou bratskou na Slovensku uţ asi 
30 rokov. Výkladové kázanie je nielen sluţbou ale aj osobnou vášňou 
pre Grega. Okrem kazateľskej práce vo svojom zbore vyučoval aj 
manţelské poradenstvo na Oak Hill College v Londýne. Uţ 25 rokov ţije 
v manţelstve s Harriet, ktorá je praktickou lekárkou. Majú spolu 3 
dospelých synov a 1 dospievajúcu dcéru. 

http://www.mcz.cb.sk/

