
 

 

 
 

Základy 

Když se řekne slovo základy, mohou si lidé vybavit celou řadu různých 

věcí. Někomu se vybaví základy domu, jinému základy tance, dalšímu 

třeba základy správné výživy nebo základy práce na počítači. Jedno má 
ale toto slovo společné – vždycky se jedná o nějakou základní část, na 

kterou se dá později navázat. Na základy domu se začínají pokládat 

cihly a stavba roste. A podobné to je v životě. Nejdříve se učíme stát 

potom chodit a potom je vůbec možnost běhat. 

A tak se chceme v průběhu júna soustředit v rámci nedělí na základy 

křesťanského života. Jsou to základy, na kterých potom vyrůstá 
všechno ostatní. A tak postupně projdeme během čtyř nedělí, že člověk, 

který prožil Boží odpuštění má za co Boha chválit a uctívat Ho – to 

proto jsme uctievači. Protože Kristus přišel, aby sloužil, i my máme mít 

základní nastavení služby pro druhé – každý křesťan je služobníkom. 

Ježíše zvali Rabbi, což znamená učitel. A kde je učitel má být i žák… 
Proto jsme študentmi. A každý, kdo následuje Ježíše Krista má od něj  

i poslání – být misionárom ve svém okolí. Pokud ještě stále máte  

v mysli základy domu z úvodu, pak jsou tyto čtyři neděle čtyřmi 

stranami jedněch základů. Každý dům, který má vydržet delší dobu, 

potřebuje mít dobré základy a stejně křesťanský život se neobejde bez 

těchto duchovních důrazů. 

Váš Roman Neumann 

Bohoslužby 

5.6 9:30  Ján Verčimák * Séria: Základy - Uctievač 

12.6. 9:30 

 

 

 

15:00 

 Štefan Evin * Séria: Základy - Služobník 

VEČERA PÁNOVA  

V prípade zvolenia: INŠTALÁCIA JÁNA VERČIMÁKA 

ZBOROVÝ DEŇ 

POPOLUDNIE V HORNEJ SEČI 

19.6. 9:30 

 

 Roman Neumann * Séria: Základy - Študent 

KRST A PRIJÍMANIE ČLENA 

26.6. 9:30  Daniel Fajfr * Séria: Základy - Misionár 
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Podujatia počas týždňa  
 MaMi klub  utorok   Mládežnícka  miestnosť   9:30 
 Studnička  piatok Jedáleň, veľká sála 16:00 
 Mladší dorastenecký klub piatok Mládežnícka miestnosť 17:45 
 Dorast  sobota Jedáleň 18:00 
 Mládež  sobota Mládežnícka miestnosť 19:00 
 

Spoločné stretnutie 

dorastu a mládeže – 3v1 
4.6. 

Čitáreň – Kontakt  

Spoločenské hry – Kontakt  

Športy – telocvičňa –

Gymnázium sv.Vincenta 

18:00 

 
18:30 

 
 SAME klub 12.6. Zborový deň – Horná Seč 15:00 

Modlitebné stretnutia v stredu      

 

 
Levice 
(19:00) 

Horná Seč 
(19:00) 

Dolná  Seč 
(19:00) 

M.Ludany 
(19:00) 

N. Tekov 
(19:00) 

1.6. R.Neumann M.Haszics  Š.Hasič  

8.6. J.Tomašovský Senior Garden Š.Suchánsky  R.Neumann 

15.6. O.Kerekréty R.Neumann  G.Sirotňák  

22.6. V.Suchánsky Senior Garden O.Garaj  B.Zomborský 

29.6. J.Kohút st. Š.Suchánsky  J.Tomašovský  

Porada staršovstva 
 7.6.  utorok 18:00  

Stretnutie žien a dievčat  
 19.6. nedeľa 17:00 jedáleň 

Celoslovenský pobyt seniorov 
 25.6.-2.7. Remata 

Volejbalový turnaj mládeže Cirkvi bratskej 
 25.6.  sobota Levice, Gymnázium sv. Vincenta 

„Čaj o piatej“ 
 26.6. nedeľa 17:00 jedáleň 



   

Hostitelia 
5.6. Moravská Oľga 

Prišťáková Lýdia 
19.6. Mandúchová Janka 

Suchánska Emília 

12.6. Garajová Viera 

Boldišová Milica 

26.6. Greksová Alena (HS) 

Machajdíková Helena 

Blahoželáme k narodeninám 

Černík Ondrej, Nový Tekov, (80) 3.6.  

Lüleiová Juliana, Levice, (70) 4.6. 

Pápayová Zuzana, Levice, (72) 7.6. 

Horániová Elena, Levice, (65) 13.6. 

Huraj Pavol, Horná Seč, (82) 16.6.  

Tichý Karol, Levice, (82) 24.6.  

Baranová Magdaléna, Levice, (63) 25.6.  

Hankószka Darina, Levice, (69) 26.6. 

Rozlúčili sme sa 
s Jozefom Moravským z Kalnej nad Hronom vo veku 91 rokov (6.5.)  



  

  

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 

 21.-25. august  Floorball sport camp 

 

Absolventi škôl – stredných, vysokých aj iných 
Radi by sme vyjadrili našu gratuláciu, radosť a vďačnosť za Božiu 

pomoc tým, ktorí úspešne ukončili štúdium. Vieme o mnohých, avšak  
nemáme istotu či vieme o všetkých, kto a kde študoval a doštudoval. 

Prosíme, oznámte nám do kancelárie zboru (telefónom, e-mailom) kto a 

akú školu ukončil. 

 

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:            SK14 0900 0000 0000 2861 1356 

Misijná práca v Trnave: SK30 5600 0000 0071 4356 6003 

Mládežnícke centrum:  SK10 0200 0000 0016 1152 5951 

Miesto v dome:    SK96 5600 0000 0071 4356 2002;VS:5555 

Dom pre seniorov:   SK79 5600 0000 0071 4356 9001;VS:3333 

Zodpovedný redaktor Infolistu: Rastislav Števko 

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

 

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


   

Správa predsedu RCB pre konferenciu 2016                                                                   

Štefan Evin   

Vážení delegáti, milé sestry, milí bratia. Na mape Slovenska, 
s vyznačením miest, kde sú zbory našej cirkvi, je sedemnásť, povedzme, že 
hviezdičiek, ktoré môžu symbolizovať svetlo, orientáciu, prítomnosť nejakej 
aktivity. Je to sedemnásť spoločenstiev, plus ďalšie komunity na 
staniciach, ktoré spájajú učeníkov Pána Ježiša. Pojivom je spoločné 
presvedčenie viery, vzájomný záväzok ku vzťahom, vzájomné duchovné 
budovanie, kresťanská služba a ohlasovanie Kristovho evanjelia vo svojom 
okolí. Niekde s misijným presahom aj za hranice Slovenska. Vďaka nášmu 
Spasiteľovi a Pánovi za milosť, ktorú nám preukazoval aj v minulom roku 
v jej rozmanitých prejavoch. 

Všetkých vás, bratia a sestry, pozdravujem, od najnovších členov našich 
zborov až po staršovstvá a správcov, cez všetky generácie, skupiny a tímy. 
Ďakujem za vás Bohu, ktorého milujete a ktorého svojim životom 
oslavujete. 

Celocirkevná práca je pre mňa nová a väčšinu vecí sa musím učiť. Tých pár 
mesiacov v službe predsedu Rady mi umožňuje priniesť iba limitovaný 
pohľad na stav cirkvi – takto je totiž zadefinovaný obsah správy. Ale 
nesúvisí to len s časom. Záleží to aj od schopnosti vidieť, rozlišovať, 
vyhodnocovať a robiť závery. No ak má byť takýto pohľad na cirkev pre ňu 
nielen zaujímavý, ale najmä užitočný, potom aj predseda (či ktokoľvek iný, 
kto k nám hovorí) musí byť komunikátorom toho, ako nás vidí Pán Cirkvi. 
Mojou prosbou preto k vám je, aby ste sa neustále modlili za mňa, aby to, 
čo prinášam do nášho prostredia, bolo užitočné; a za ďalších ľudí, ktorí 
budú pre nás Božími očami a ústami. Snažím sa preto do diskusie 
o situácii a potrebách cirkvi vtiahnuť viacej ľudí. Táto predsednícka správa 
je výsledkom spoločného rozhovoru, ktorý vedieme na rôznych úrovniach 
v Rade, v odboroch aj s vami v zboroch. Je pozvaním k pokračovaniu tohto 
rozhovoru v duchu modlitby Žalmu 139: 

Skúmaj nás, Bože, a poznaj naše srdce, skúšaj nás a poznaj naše 
zmýšľanie! Hľaď, či sme na ceste trápenia a veď nás cestou večnosti. 
(parafráza) 

S týmto vedomím vám predkladám nasledujúce myšlienky. V prvej časti (A) 
je moje zhrnutie niektorých pozorovaní zo života cirkvi. Druhá časť (B) 
otvára hlbší pohľad na naše priority. Zásadnými podnetmi do tejto časti 
správy prispel brat Tomáš Grulich, predseda Odboru pre zakladanie 
zborov. 

A. Citlivé oblasti, ktoré vyžadujú našu spoločnú pozornosť 

Byť aktívnym učeníkom Pána Ježiša Krista – to je spôsob života. Ak je to 
skutočná identita kresťana, potom celý jeho život má takýto charakter 
a nerozlišuje sa v ňom medzi civilnou a cirkevnou sférou, medzi 
súkromným a verejným pôsobením. Podobne to platí aj o zboroch – 
o zmluvných komunitách učeníkov Pána Ježiša. Nie sú tu len na nedeľu, 



  

  

alebo dvakrát do týždňa, ale permanentne. Každodenný život učeníka aj 
zboru obsahuje množstvo malých aj väčších aktivít, viditeľných aj skrytých. 
Aj pri nasledujúcich odsekoch, ktoré mapujú niektoré citlivé miesta, mám 
na mysli to množstvo obetavej a vernej služby ľuďom aj Pánovi, ktorá sa 
neustále deje a ktorú vidí hlavne On. Lebo ani na našom tele nemáme iba 
citlivé miesta, nemáme ich vždy a nemáme ich všetci. Vďaka Bohu, že nám 
svojím oživujúcim a inšpirujúcim Duchom umožňuje žiť každodenné životy 
s ich bohatou náplňou. Pozrime sa však aj na to, čo je pre nás výzvou. 
Uvedené témy nie sú úplným zoznamom a nie sú usporiadané podľa 
dôležitosti. Nebudem ich hlbšie rozvíjať, len naznačím oblasti, ktoré 
vyžadujú našu pozornosť. Nech sú podnetom pre naše rozhovory, modlitby 
a rozhodnutia. 

1. Učenícky život. Prieskumy zreteľne indikujú, že viera v Boha Biblie 
medzi obyvateľmi klesá. No aj pri členoch cirkvi, ktorí v Boha veria, je neraz 
problémom kristológia a praktické kresťanstvo – život premieňaný Duchom 
Božím do Kristovej podoby. Niekde máme zvládnutú katechumenátnu 
prípravu novoobrátených, ale ich ďalší duchovný rast je neraz ponechaný 
na samorast, čo vedie k deformáciám duchovného života a charakteru  
nepremenenému Duchom Božím. Ako desivé varovanie vidím ten obrovský 
zástup veriacich v Boha, ktorí žiadali ukrižovať Ježiša. Učeník sa potrebuje 
učiť a to vyžaduje prítomnosť duchovných učiteľov a vzorov. Teda ľudí, 
ktorí sami zdravo rastú a dajú sa formovať evanjeliom a zároveň prijímajú 
bremeno pastierskej zodpovednosti za druhých – v zmysle kráčať s nimi 
spolu životom. Zdá sa, že v našich zboroch je ich výrazne málo. 

2. Vzájomná dôvera. Napriek našej jedinečnej kombinácii presbyterského 
a kongregačného modelu cirkevnej správy neraz vzniká napätie a nedôvera 
medzi kazateľom a staršovstvom; medzi staršovstvom a zborom; 
a v neposlednom rade medzi zborom a Radou CB. Ako predsedu Rady ma 
trápi práve nedôvera medzi zbormi a Radou, resp. nedôvera voči Rade 
všeobecne. Príčinou môžu byť odlišné predstavy o pôsobení Rady. Niekto od 
nej očakáva viac, iní menej. Niekedy je dobrá pred rozhodnutím, no už 
menej po rozhodnutí. To je aj prirodzené. No čo nie je zdravé, to je 
pripisovanie iných, občas aj nízkych motívov, než aké sú prezentované. 
Žiaľ, na tejto atmosfére má svoj podiel aj Rada, ktorá sa niekedy vyhýbala 
jasnému pomenovaniu vecí a riešila zástupné problémy; niekedy vysielala 
nejasné a nejednotné posolstvo; a robila aj chyby. A keď sa k tomu pridal 
málo vľúdny alebo neohľaduplný slovník, medzera sa veľmi zväčšila. Je mi 
to veľmi ľúto a ako jej súčasť vás prosím o odpustenie. V našej službe sa 
chceme o zbory starať ako presbyterstvo denominácie a byť pre ne dobrým 
vzorom. 

Vidím, že zmena tejto situácie je možná zmenou kultúry v našich vzťahoch 
a komunikácii. Konšpiračné teórie sú príťažlivé o.i. pre to, že zložitosť 
fenoménov sveta vedia jednoducho vysvetliť. Občas si nájdu cestu aj do 
cirkvi, no v Rade sa usilujeme a budeme usilovať o to, aby naše „áno“ bolo 
„áno“ a „nie“ bolo „nie“ a nevyhýbať sa pozrieť pravde do očí. A pritom „aby 
naša reč bola spríjemnená soľou“ (Kol 4:6). Prosíme vás však, aby ste 



   

nerobili závery na základe nepodložených a neúplných informácií, alebo len 
z toho, čo ste sa dopočuli z druhej či tretej ruky. Realita je často zložitejšia. 
Radi vám vysvetlíme naše pohnútky aj procesy. 

3. Staršovstvo zboru. Tu sa už dostávame k otázkam pochopenia 
biblických princípov a ich aplikácie do našej praxe. Naša skúsenosť, 
pozorná biblická exegéza a porovnanie s praxou nám blízkych spoločenstiev 
v zahraničí ukazuje, že pri zostavovaní a službe staršovstva máme niekde 
problém. Najčastejšie sa to prejavuje v nedostatku vhodných (duchovne 
zrelých, verných a kompetentných) bratov pre túto službu. No ešte väčší 
problém vidím v tom, že naše staršovstvá (zložením a funkciami) 
zodpovedajú skôr novozmluvnej službe diakonov, ako pastierov zboru. Sú 
skôr exekutívou než duchovnými správcami, pastiermi a učiteľmi. A tretia 
oblasť súvisí s voľbami staršovstva. Jednak je to vždy úplne nová voľba, 
pričom  nedáva veľký zmysel, aby dôležitý duchovný dar a s tým spojená 
špecifická služba bola limitovaná štvorročným obdobím. No ide aj 
o samotný volebný proces, ktorý viac odráža politicko-spoločenskú prax 
v liberálnych demokraciách, ako biblický princíp vyhľadávania 
a ustanovovania pastierov. V diskusii bez predsudkov by sme mali hľadať 
riešenie, ktoré by sa blížilo k biblickému modelu. Môžeme napríklad 
uvažovať o takej forme, kde by vyhľadávanie a príprava vhodných starších 
bola zodpovednosťou aktuálneho staršovstva a členské zhromaždenie by 
potvrdilo navrhnutého brata. Obdobie pôsobenia staršieho by bolo dlhšie 
(5-7 rokov s možnosťou opakovania), pričom by v jednom termíne nekončili 
všetci starší, ale k pokračovaniu, doplneniu alebo výmene by odchádzalo 
postupne. 

4. Postavenie a služba žien v cirkvi. Táto téma sa vynorila v súvislosti so 
službou starších a iniciovala diskusiu v cirkvi. Je zrejmé, že podnetom sú 
aj procesy v spoločnosti, ktoré však  nemôžu byť pre cirkev určujúce. Boží 
ľud je vo svete, ale nie zo sveta. Toto je citlivá otázka, v ktorej nie je núdza 
o emócie, no aj tu chceme prejavovať to, že Boží ľud je pod Božou vládou, 
teda pod vládou Jeho Slova. Rada CB na základe porozumenia Božieho 
stvoriteľského zámeru zastáva v tejto otázke komplementárny prístup, 
vyjadrený v Stanovisku Rady Cirkvi bratskej k biblickej mužskosti 
a ženskosti, ktoré predložila cirkvi k diskusii. Východiská k tomuto 
stanovisku sú zhrnuté v publikácii Rovní, ale nie rovnakí – Päťdesiat 
kľúčových otázok a odpovedí o biblickej mužskosti a ženskosti. Je to výzva 
pre našu súčasnú prax, avšak zatiaľ by sme sa mali držať aspoň princípu, 
že to, čo je v našom Poriadku možnosťou (t.j. ženy ako členky staršovstva), 
nie je povinnosťou. 

5. Teologický rozptyl. Naša cirkev nemá podrobný katechizmus ani 
obsiahle vyznanie viery. Je to aj výhoda, že nemáme ostré teologické 
hranice v niektorých otázkach, čím sme ekumenicky otvorení voči okoliu. 
Zároveň je táto naša otvorenosť či širokosť príčinou toho, že sa na nás 
vyhranenejší partneri pozerajú s podozrením. Nejasné hranice umožňujú 
udomácňovať sa v cirkvi takým teologickým postojom, ktoré sú vzdialené 
teológii Jednoty českobratrské (predchodkyne Cirkvi bratskej) a niekedy aj 



  

  

evanjelikálnym presvedčeniam. Tento rozptyl sa prejavuje napríklad 
v dlhodobejšom napätí okolo vzťahu k organizácii Mládež pre Krista 
(poradenstvo Nová DNA, Campfest), v teológii obrátenia a znovuzrodenia, 
členstva v cirkvi alebo aktuálne v chápaní Eucharistie. Niektoré zbory na 
túto teologickú šírku už reagujú tým, že si vytvárajú vlastné kréda, aby 
mohli jasne sebe dovnútra aj navonok povedať, aká je ich pozícia. Majú pri 
tom obavu, či ich zúžené a špecifickejšie vyznanie viery nebude v cirkvi 
kritizované. Pozitívnym posunom v tejto oblasti môže byť novelizácia 
Vyznania viery CB a prijatie Zásad CB ako záväzného dokumentu celej 
našej cirkvi. Zásady CB však už čelia výzve, aby neboli záväzné. Takže je 
možné, že pri nezmenenom vývoji, bude naša cirkev typická tým, že naším 
záväzkom je nezáväznosť. 

6. Striedanie kazateľov. Povolanie kazateľa má spoločné črty s inými 
povolaniami, ale má aj svoje špecifiká. Jedným z nich je dopad pri zmene 
zboru na celú rodinu kazateľa. Veľká sociokultúrna diverzita našich zborov 
a regiónov výrazne zmenšila možnosti jednoduchej zmeny zboru. V hre je aj 
životná úroveň rodiny kazateľa, možnosť zamestnania pre manželku, zmena 
sociálneho prostredia pre deti, zodpovednosť za rodičov najmä vo vyššom 
veku a ďalšie. Tieto aspekty sa nedajú odbaviť povrchným poukazom na to, 
že byť kazateľom je povolanie na celý život a kdekoľvek. Okrem Božieho 
volania a dôvery v Jeho zaopatrenie na strane kazateľa, je tu aj 
zodpovednosť zborov za svojich služobníkov. Plus zodpovednosť ústredia. 
Posledné roky ukazujú, že niektorým kazateľom sa ťažko mení zbor a že o 
niektoré zbory kazatelia nemajú záujem. Týka sa to predovšetkým malých 
zborov, ktoré majú problém zabezpečiť kazateľovi primeraný plat. Túto 
situáciu by dramaticky zvýraznila prípadná strata finančných príspevkov 
od štátu. Odvolávanie sa na históriu nepomôže prekonať zmenenú realitu, 
a tak hoci to bude lámať naše doterajšie koncepty, budeme sa musieť 
zaoberať aj takými otázkami, ako je jeden kazateľ pre dva zbory, alebo 
premenou malého zboru na stanicu iného zboru. 

V tejto situácii je pozoruhodné, že na tejto konferencii budeme schvaľovať 
ordináciu štyroch bratov. Takýto počet na jednej konferencii si 
nepamätáme. Ďakujme Pánu Bohu za týchto služobníkov, prosme o ich 
rozvoj a modlime sa za ďalších a ďalších. 

Pokračovanie v budúcom čísle 

 


