
 

 

 
 

I když téměř začínají prázdniny, 

stále se máme co učit… 

Ležím pod otevřeným střešním oknem a vnímám krásnou noční oblohu. 
Svěží vzduch přichází obnovit vydýchanou místnost, která je plná 

očekávání, jak dopadne britské referendum. Sleduji BBC. Podle prvních 

výsledků překvapivě převažují ti, kteří hlasovali pro opuštění Evropské 

unie (0:35 místního času). A hlavou se mi honí myšlenky, jak je možné 

propojit Boží svrchovanost a Jeho vládu nad celým světem s lidskou 

zodpovědností za rozhodnutí. Pokouším se zapnout televizi, abych 
sledoval další výsledky. Manželka se probouzí a říká: „To je to tak 

důležité, že to potřebuješ vědět?“ Asi má pravdu. Jdu spát (1:30).  

Pokračovanie na poslednej strane 

Bohoslužby 

3.7 9:30  Milan Prišťák  

10.7. 9:30  Ján Henžel  

VEČERA PÁNOVA 

17.7. 9:30  Csaba Tolnai  

24.7. 9:30  Ján Verčimák 

31.7. 9:30  Roman Neumann 

JONÁŠ – Vystúpenie klientov DSS Krškany 

7.8. 9:30  Roman Neumann  

VEČERA PÁNOVA 

14.8. 9:30  Ervin Mittelmann 

21.8. 9:30  Ján Máhrik 

28.8. 9:30  Ján Verčimák 

Sobáš  

20.8.  sobota 14:30  Miroslav Balala & Kristína Prištiaková 
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 Celoslovenský výlet MDK – Rím 
  3.7.-9.7. Hermanovce 

Výlet dorastu 
 14.7.-21.7. KECY, Kokava nad Rimavicou 

 

 24.7.- 30.7. Drábsko 

Porada staršovstva 
 1.8.  pondelok 18:00  

Detský letný tábor DeLeT 
  8.8.-12.8. MC Kontakt, Levice 

Letokruhy 
 13.8.-20.8. Bojnice 

Floorball sport camp 
 21.8.-25.8. Levice 

Hostitelia 
3.7. Machajdíková Emília (HS) 

Pokoracká Dana (HS) 

7.8. Hurajová Alžbeta 

Galková Viera 

10.7. Kušnieriková Alžbeta 

Moravská Tatiana (HS) 

14.8. Haszicsová Darina 

Potocká Valéria  

17.7. Tomasoszká Elena 
Márföldiová Jana 

21.8. Guťanová Miriam (HS) 
Bálintová Mária 

24.7. Adamiová Zuzana (HS) 

Zomborská Alžbeta  

28.8. Machajdíková Mária 

Prištiaková Ľubica 

31.7. Márföldiová Eva 

Bálintová Kristína 

  

Blahoželáme k narodeninám 
Benkeiová Zuzana, Levice, (86) 3.7.  

Valová Helena, Nový Tekov, (67) 5.7.  

Márföldyová Eva, Dolná Seč, (63) 7.7. 

Hurajová Zuzana, Horná Seč, (78) 9.7.  

Pápayová Zuzana, Horná Seč, (68) 10.7. 

Nagy Ján, Dolná Seč, (64) 11.7. 



   

Marföldi Martin, Levice (60) 11.7. 

Zomborský Štefan, Levice, (69) 17.7.  

Suchánsky Štefan, Levice, (72) 18.7.  

Racsková Anna, Levice, (68) 21.7. 

Kóšová Zuzana, Nový Tekov, (66) 21.7. 

Machajdík Vladimír, Horná Seč, (66) 23.7. 

Lakatošová Helena, Levice, (63) 23.7. 

Marföldiová Irena, Levice, (78) 27.7.  

Tichá Dobroslava, Levice, (79) 29.7.  

Tomašovská Zuzana, Levice, (73) 31.7.  

Greksová Mária, Horná Seč, (81) 1.8.  

Tomašovská Marta, Horná Seč, (61) 2.8. 

Šajbenová Mária, Levice, (66) 3.8. 

Suchánska Ružena, Levice, (73) 7.8.  

Chabadová Mária, Kalná n/Hronom, (69) 7.8.  

Lülei Viktor, Levice, (74) 9.8.  

Guťan Michal, Levice, (69) 9.8. 

Henželová Helena, Levice, (63) 17.8. 

Szakosová Helena, Levice, (82) 19.8.  

Sakošová Zuzana, Horná Seč, (84) 26.8. 

Moravská Oľga, Levice, (65) 26.8.  

Debrovská Elena, Levice, (70) 29.8.  



  

  

Pokračovanie z prvej strany 

Ráno zapínám TV a přichází velké překvapení: Velká Británie opustí 

EU. A tak se vracím k nočnímu přemýšlení. Bůh ale pracuje, je 

nejlepším Učitelem a tak mi připomíná skrze svůj lid na konferenci 
EMA důležitou věc z Heidelberského katechizmu. Otázka 27:  Ako 

rozumieš Božej prozreteľnosti? Odpoveď: Božia prozreteľnosť je 

všemohúca a všadeprítomná Božia moc, ktorou Boh – akoby svojou 

rukou – udržuje a spravuje nebo a zem a všetko stvorenie; takže byliny 

a zeleň, dážď a sucho, úrodné a neúrodné roky, pokrm a nápoj, zdravie 
a choroba, bohatstvo a chudoba, teda všetky veci neprichádzajú 

náhodne, ale z Jeho Otcovskej ruky. Můžeme se učit z moudrosti lidí, 

kteří žili před námi: nic nepřichází náhodně, ale z Boží otcovské ruky. 

Důležitá lekce, to jsem se nyní naučil.  

Zdravím z Velké Británie, Váš Roman Neumann 

Dám do prenájmu  4-izbový byt v Leviciach, ul. Karla Marxa. 

Info: Miroslav Haszics, 0904 695 776 

 

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

2.kazateľ: 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


   

Napísala nám                                                         Slávka Hasičová 

Ako väčšina z vás asi vie, nejaký čas ma doma nebolo veľmi vídať. 
Nedávno som dostala e-mail s prosbou, či by som vám mohla priblížiť, 

kde som vlastne bola a čo som robila. Je naozaj náročné vtesnať dva 

roky života na dve stránky Infolistu, ale budem sa snažiť.  

Odišla som v júni 2014 do mesta Edmonton, provincia Alberta 

v Kanade. Mnohí z vás príbuzenstvo Ďurka Pápaya poznáte. Bývala som 

v rodine jeho najmladšej dcéry a pomáhala som jej so starostlivosťou 
o jej tri veľmi živé deti. Aj napriek tomu, že bolo o mňa dobre postarané 

a viac–menej som vedela, čo ma čaká, nebolo to niekedy jednoduché. 

Musela som si uvedomiť, že počas všetkých hodín strávených s deťmi, 

či už  chcem alebo nie, tých malých ľudí formujem a vychovávam. 

Určite som sa pri nich potrénovala v trpezlivosti, dôslednosti, kreativite, 
prísnej ale hlavne zhovievavej láske. 

Človek si tiež musí zvyknúť na odlišnú kultúru, odlišnú rodinu 

a celkovo inú dynamiku života. Kanada je multikultúrna krajina kde sú 

k vám ľudia v zásade milí a priateľskí. Ozajstný Kanaďan sa za všetko 

ospravedlní - aj za to čo nie je jeho vina , je pozitívny, tolerantný 

a diplomatický. V krajine s takou diverzitou je niekedy náročné vysloviť 
stanovisko na určitú vec a neuraziť nikoho rasu, náboženstvo, 

orientáciu či nevšedný vkus. Čo sa mi vždy veľmi páčilo bolo napr. že 

kedykoľvek niekto vystupoval z MHD, nahlas sa šoférovi poďakoval. 

Keď aj z posledných zadných dvier. Koniec koncov nás dostal celých 

z bodu A do bodu B a načas! Ľudia si všeobecne vážia prácu  jeden 

druhého viac ako u nás. To je ale možno len môj osobný dojem. 

Jednou z vecí, ktoré som si všimla veľmi skoro bol fakt, že je tu 

neskutočne veľa kostolov. Takmer na každom rohu človek nájde aspoň 

nejaký menší cirkevný zbor. Väčšina z nich je protestantská. Ja osobne 

som pravidelne navštevovala veľký zbor, ktorý organizoval bohoslužby 

pre mladých v nedeľu večer. V priemere tam bolo možné nájsť cca 400-
500 mladých ľudí. Tiež som bola súčasťou biblickej skupinky  

a vyskúšala som si „dobrovoľníčenie“ v centre pre ľudí bez domova, ale 

aj na mládežníckej konferencii s priemernou účasťou 8-10 tisíc ľudí. 

Zbory, ktoré som mala príležitosť navštíviť, boli všetky veľmi otvorené. 

Ľudia menia svoje domovské zbory pomerne často, čiže ak mi niekto 

odpovedal, že daný zbor je jeho domáci zbor lebo už je tam 4 roky, 
prišlo mi to zo začiatku zvláštne. Ja sa nachádzam v levickom zbore už 

takmer 28 rokov . Časom je to ale pochopiteľné. Ľudia sa tu oveľa viac 

sťahujú, menia prácu, atď.  

Nebudem predstierať, že jednou zo svetlých stránok môjho pobytu nie 

je aj fakt, že som stretla svojho terajšieho snúbenca. Ja viem. Mnohí 
z vás ste mi to prorokovali a ja som tvrdohlavo odmietala na to čo len 



  

  

pomyslieť. Pán Boh je ale dobrý a múdrejší. Ale aj kreatívny a má 

zmysel pre humor . 

Každý bude so mnou asi súhlasiť keď poviem, že pri práci s deťmi sa 

človek aj nasmeje. Náš najmladší chlapec zo začiatku nevedel pochopiť 
moju rolu v domácnosti, a tak sa napr. po príchode z besiedky rozbehol 

ku mne cez celý kostol vykrikujúc: “Mami! Mami! Mami!“ Som si 

hovorila, že tak teraz by som sa tu nevydala, aj keby som chcela . 

Dvaja starší mávali zase veľa zaujímavých otázok ohľadom Biblie. Za 

svet nevedeli pochopiť, prečo Mária nešla za Pilátom a nevysvetlila mu, 
že nemôže dať Ježiša zabiť. Veď je to predsa jej dieťa! Alebo sa ma 

pýtali, že ako pôjdeme do neba. Či nás Pán Ježiš po jednom vynesie na 

rukách tam hore. A veľa iného.  

Počas Vianoc 2015 som mala možnosť navštíviť mojich budúcich 

švagrovcov, ktorí slúžia ako misionári v Južnej Dakote v USA 

v indiánskej komunite. Krajina, kde šoférujete rovno 1,5 hodiny 
a najväčším zážitkom počas cesty sú dva stromy, ktoré ste počas jazdy 

videli. Potom príde zákruta, a znova idete len rovno a rovno cez 

pustatinu. Skoro dva týždne sme pobudli v dedinke Lower Brule. 

Najbližší väčší supermarket vzdialený 1,5 hodiny autom, zabudnime na 

obchodné centrá, kino či kaviarne. Videli sme, aké je náročné slúžiť 
v komunite, ktorej problémy pripomínajú problémy našich Rómskych 

komunít. Videli sme ale aj lásku k týmto ľuďom a túžbu, aby spoznali 

Boha a prijali milosť, ktorú ponúka. A táto túžba pomáha aj tejto rodine 

ísť vpred a neúnavne slúžiť ďalej. 

Moje posledné dva roky sú akýmsi kaleidoskopom cestovania, veľkých 

rozhodnutí, objavovania nových miest, rozhádzaných hračiek, 
zmiešaných pocitov, každodennej rutiny, malých radostí, vďačnosti... 

Toto všetko je ale zastrešené Božou ochranou, milosťou a neustálou 

starostlivosťou. Isté je, že ma všetky tieto skúsenosti obohatili 

a posunuli v mojom živote vpred. Ak by ste náhodou mali nejaké otázky 

alebo by vás niečo z môjho rozprávania viac zaujímalo, neváhajte sa 
pristaviť a ja rada poviem viac. 

Správa predsedu RCB pre konferenciu 2016                                                                    

Štefan Evin   

Pokračovanie z minulého čísla 

B. Naše priority 

Vďaka Bohu, že v poslednom období sa rozbehol rozhovor o stave našej 

cirkvi a o jej prioritách. To, čo v našom rozhovore zrejme chýbalo, bol 

určitý odstup od čiastkových problémov a lokálnych špecifík a niektoré 

celocirkevné nástroje. Výsledkom tvorivej a na naše pomery jedinečnej 



   

diskusie bolo v roku 2015 prijatie dvoch priorít cirkvi: 1) Rozširovanie 

cirkvi do nových oblastí a 2) Obnova zborov. 

V ďalších krokoch, ktoré vyplývajú z týchto priorít, objavujeme nové 

cesty a našli sme nových partnerov k spolupráci (M4 – modulárne 
školenie pre tímy zakladajúce zbory; Odbor pre obnovu a zakladanie 

staníc a zborov v CB ČR; Cesta obnovy v CB ČR; Acts 29; Vitality 

Pathway). Táto medzinárodná spolupráca nám jednak prináša nové 

princípy, nástroje a spôsoby, ale tiež nám pomáha nám viesť rozhovor 

o minulosti, súčasnosti a budúcnosti našej cirkvi s väčšou hĺbkou 
a zároveň citlivosťou na našu históriu a kultúru. 

1. Rozširovanie cirkvi do nových oblastí - zakladanie zborov. Pre 

uskutočnenie priorít cirkvi je potrebné hľadať smer cesty a dlhodobý 

a systematický plán. O to viac, že na Slovensku nemáme veľa 

pozitívnych príkladov. Aby sme sa pohli ďalej, potrebujeme 

v nadväznosti na modlitebné úsilie cirkvi aj systematickú prípravu 
pracovníkov; takisto praktické funkčné modely zakladania zborov; 

financie; zrelé materské zbory atď. Prejavom toho, že to cirkev naozaj 

myslí vážne, bolo zriadenie Odboru pre zakladanie zborov pri Rade. 

Odbor si dal poetickejší názov PLANt.sk a intenzívne spolupracuje s 

Radou. Inšpirovaná aj nemeckou FeG prichádza Rada  s desaťročným 
zámerom pre cirkev, ako by sme spoločne mohli túto prioritu rozvíjať. 

Pracovne túto víziu nazývame 4x10: V priebehu desiatich rokov by sme 

s Božou pomocou chceli založiť desať nových zborov, začať desať 

ďalších projektov zakladania zborov a cieľavedome pripravovať desať 

ďalších vedúcich. 

Premietnutie tejto priority do konkrétnych čísel je pre nás pomocou, 
aby sme ju vzali vážne, zjednotili sa na nej, plánovali potrebné kroky 

a naliehavo sa modlili. Nevieme, aký bude číselný výsledok v roku 2025, 

ale dnes je podstatné to, či začneme vytvárať podmienky pre vznik 

zborov tak, aby zakladanie zborov bolo dlhodobou prioritou cirkvi. 

Uvedomujme si, že žiadny podobný plán nie je možné zvládnuť 
ľudskými silami. Preto ďalším praktickým krokom, ktorý sme po 

sformulovaní tejto vízie urobili, bolo spoločné stretnutie členov Rady 

a PLANt.sk k modlitbám.  V duchu pokánia, s prosbou o milosť, 

o potrebné dary aj obdarovaných ľudí, sme volali k Pánovi Cirkvi, aby 

nám dal milosť jednak začínať na nových miestach a takisto obnovovať 

súčasné zbory. Bolo to vážne, mocné a krásne a budeme v tom 
pokračovať. K podobným modlitbám chceme pozvať celú cirkev. 

Zakomponujme túto víziu do svojich modlitebných stretnutí, 

pamätajme na to, pripomínajme a vytvorme modlitebné príležitosti. 

Zalievajme rastlinku 4x10 neustálymi modlitbami. 

Ďalším praktickým krokom bolo zriadenie Fondu Nové zbory. 
Predstava, že v priebehu desiatich rokov bude potrebné finančne 



  

  

podporovať do 20 nových pracovníkov, nám dnes môže pripadať 

neuskutočniteľná. Ale ako hovorí čínske príslovie, cesta dlhá tisíc míľ 

začína prvým krokom; alebo biblicky „Kto bude pohŕdať dňom malých 

začiatkov?“ Chceme sa učiť efektívne zhromažďovať aj využívať 
potrebné zdroje. Prvým významným príspevkom do tohto fondu bol dar 

z českého Nadačného fondu nových zborov. Ako prejav osobného 

zapojenia si členovia Rady zriadili trvalé príkazy, ktorými mesačne 

dobrovoľnou sumou prispievajú do tohto fondu. K podobnému 

zapojeniu pozývame všetkých bratov a sestry v cirkvi. Príkladom nech 
idú kazatelia a členovia staršovstiev. Každá dobrovoľná pravidelná 

suma je jednak prejavom osobnej angažovanosti a zároveň reálnou 

podporou. (Číslo účtu je v prílohe č.1) 

2. Obnova zborov. V oblasti obnovy zborov zatiaľ robíme prvé kroky 

v spolupráci s českou Cestou obnovy a Vitality Pathway. Ešte nie sme 

pripravení predložiť konkrétnejší plán, skôr sa snažíme učiť od 
druhých. Skúsenosti hovoria, že obnova zborov je náročnejšia úloha 

ako zakladanie, lebo kladie veľké nároky na zmenu súčasného stavu. 

Veľmi užitočná bola konferencia a semináre Cesta obnovy v Prahe 

a povzbudzujúca bola účasť a zapojenie našich prvých zborov (Prešov, 

Michalovce). 

Ak volanie po obnove, ktoré v diskusii o prioritách vyjadrili samotné 

zbory, nemá zostať iba na papieri, každý zbor, alebo jeho vedenie, 

ktorému na tom záleží, musí aj niečo reálne začať robiť. Odporúčame 

oboznámiť sa s konceptom Cesta obnovy (www.cestaobnovy.cz, urobiť 

v zbore seminár s koordinátorom, nadviazať spoluprácu s už zapojeným 

zborom) a vydať sa na cestu zmeny.   

Nechceme, aby si zakladanie zborov a obnova zborov konfrontačne 

konkurovali. Obnova zborov aj zakladanie zborov má ísť ruku v ruke. 

Povzbudzujme sa navzájom v týchto úlohách. Verím, že pravá obnova 

pomôže pri zakladaní nových zborov, pretože tu bude viacej zdravých 

materských zborov, ktoré budú investovať do svojho okolia a poskytnú 
stabilitu vznikajúcim zborom. A zdravé zakladanie zborov môže byť 

naopak pomocou k obnove, lebo rozhýbe staršie zbory k cieľavedomému 

životu a misii. 

3. Potreba zmeny. Mnohé rozhovory a podnety z oblasti obnovy aj 

zakladania zborov nám odhaľujú potrebu zmien vo vnútornej kultúre 

cirkvi, v spôsoboch práce, v skutočných prioritách zborov atď. Je 
potrebné reagovať na generačný a kultúrny posun a vážne zmeny 

v našej krajine aj v celej Európe. Ukazuje sa čoraz zreteľnejšie, že ak má 

byť naša cirkev skutočne soľou a svetlom pre našu krajinu, musíme 

prejsť vážnymi zmenami. 

Negatívne reakcie. Ako prirodzená ochrana pred bolesťou zmeny sa 
vynára niekoľko scenárov. Prvým je ignorovanie potreby zmeny. 



   

Môžeme sa uchýliť do bezpečia svojich zabehnutých rituálov 

a vychodených koľají zborovej prevádzky. Bagatelizovať prichádzajúce 

výzvy aktivizmom v tom, čo sme robili doteraz. Pohrúžení do úloh 

dneška nemáme čas riešiť, čo bude zajtra. Až si nevšimneme, že „zajtra“ 
je už dnes a výzvy, ktoré sme ignorovali, nás skôr či neskôr dostihnú. 

Ďalšou prirodzenou tendenciou je kriesiť minulosť. Paradoxne sa k tejto 

reakcii uchyľujú ľudia, ktorí naliehavo cítia potrebu zmeny. Ale 

namiesto toho, aby hľadali príčinu súčasnej situácie a východisko z nej 

skrze vlastnú obnovu a zmenu, snažia sa ochrániť to, čo zostalo 
z minulosti. Je to však ilúzia minulosti, ku ktorej sa utiekame v obave 

pred súčasným stavom aj pred nositeľmi zmeny. 

Iným negatívnym scenárom je negácia a odpor. V reakcii na bolesť zo 

zmeny ľudia strácajú nádej a všetko vidia v čiernych farbách. Buď 

podľahnú skepse a odchádzajú preč, alebo sa z nich stanú 

revolucionári, ktorí chcú od základu všetko staré nahradiť novým. Na 
tejto ceste sa stráca kontinuita s minulosťou, vyhasína vďačnosť 

a prevláda otvorený negativizmus. 

Pokánie ako jadro zmeny. Tam, kde víťazia naše nepremenené 

tendencie, narastá polarizácia a napätie. Duchovné zmeny sa vyznačujú 

spojením pravdy s vierou, láskou a nádejou. Pokiaľ rozhovor 
o potrebách zmien spájame s pokorou pred vedením Božím Duchom 

a s vytrvalými modlitbami, Kristus si vo svojej moci dokáže použiť 

„pragmatikov“,  „konzervatívcov“, „revolucionárov“ a všetkých ostatných 

k obnove svojej cirkvi a k budovaniu svojho kráľovstva. Vždy to však 

bude cesta sebazapierania, kríža, modlitieb, a pokorného vedomia, že 

každý z nás sme iba časťou spoločného tela, že máme len čiastočné 
poznanie a našou spoločnou hlavou je sám Pán Cirkvi. 

Principiálne zmeny – ak rozpoznávame ich potrebu, nie sú možné bez 

zmeny hodnôt, postojov a kultúry. K tejto prvotnej zmene dochádza, 

keď nás oslovuje Božia milosť a Božia svätosť. Preto akékoľvek zmeny 

chceme začínať predovšetkým s Písmom a modlitbou. Pokánie je o.i. 
modlitebný postoj, ktorý je vďačný za minulé aj súčasné Božie dary, 

a preto v pokornej bázni a živej nádeji prosí o milosť pre nový začiatok. 

Pri modlitbách a rozhovore nad Božím Slovom dochádza k podstate 

duchovných zmien – k metanoii, k premene mysle, premene hodnôt 

a postojov. Iba takéto zmeny prinášajú nový život a toto je cesta zmeny, 

ktorú hľadáme. 

Rád by som ako predseda Rady napomáhal k tomu, aby sme 

o potrebách zmien mohli hovoriť v bratskej láske, trpezlivo a s úctou 

k tým, ktorí majú iný názor. Na seminári o obnove zborov sme sa učili, 

že rozhovor o našej situácii a potrebách zmien potrebuje svoje pravidlá. 

Inak by nás naše prirodzené tendencie a nedoposvätené (niekedy 
nevychované) charaktery viedli ku konfrontácii a zraňujúcim bojom. 



  

  

Pomocou je napr. Dohoda/zmluva o vzájomných vzťahoch (pozri prílohu 

č.2). Jej biblický základ a už aj participatívny proces jej tvorby a prijatia 

všetkými zúčastnenými je zavádzaním novej kultúry vzťahov. 

Cesta dávania je podstatou obnovy aj zakladania zborov. Obidve priority 
potrebujú dostatok pracovníkov a štedrú finančnú podporu. Modlime sa 

za povolanie nových pracovníkov do služby v oblasti našich priorít. 

Chcem však upozorniť, že tieto modlitby môžu byť „nebezpečné“, lebo sa 

nám môže stať, že Pán Boh povolá nás samotných, alebo niekoho 

z nášho zboru. Často tých najschopnejších. A je to tak v poriadku, lebo 
na nové územia majú ísť tí, ktorí sú najlepšie pripravení a osvedčení 

a ktorých by sme si radi ponechali. Pre obe priority je veľmi dôležité, či 

sa k tejto výzve postavíme ochranársky a budeme si chcieť minulé aj 

súčasné požehnanie uchovať len pre seba, alebo možno aj s plačom, ale 

vo viere, láske a nádeji budeme siať – teda vyšleme našich pracovníkov 

na nové miesta aj vtedy, keď ich sami máme nedostatok, aby sme žali s 
radosťou. Len druhá cesta prináša požehnanie, lebo je to Kristovská 

cesta vzdávania sa, aby mohlo prísť Božie požehnanie; nie je to cesta 

správcu hrivien, ktorý sa bál investovať – a prišiel o všetko. 

Skúsenosti mnohých zborov svedčia o tom, že v prostredí, kde je 

odvaha vysielať pracovníkov na nové miesta, rastú noví služobníci oveľa 
rýchlejšie, než v zboroch, ktoré si svoje požehnanie uchovávajú len pre 

seba. Mali by sme začať s tým, že ochotne uvoľníme a povzbudíme tých, 

ktorí opúšťajú svoje súčasné zbory, aby pomáhali pri vzniku zborov na 

nových miestach. 

Chceme teda ísť cestou pravdy, viery, nádeje a lásky. Pravda nám 

ukazuje realitu. Viera nám dáva odvahu vzdávať sa toho najlepšieho 
v prospech druhých. Nádej nám ukazuje, že sme súčasťou Božieho 

kráľovstva, ktoré je väčšie ako náš zbor; a tento prístup je prejavom 

lásky, ktorou milujeme nášho Stvoriteľa a Spasiteľa, aj ľudí, ktorí sú 

zatiaľ bez Boha na svete. 

Nech nám Boh dá okúsiť to, čo s takým vzrušením čítame na stránkach 
Skutkov apoštolov: Slovo Božie rástlo, počet učeníkov rástol a rástol aj 

počet zborov. „Bože náš, veď nás po svojej ceste.“  



   

Gratulujeme absolventom...                                                     

1. Ing. Bachorík Kristián – Slovenská technická univerzita, 
Materiálovo-technologická fakulta, Trnava 

2. Bc. Evin Matej – Masarykova Univerzita, Fakulta informatiky, 

Brno 

3. Bc. Evin Šimon – Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta,  

Brno 

4. Mgr. Guťanová Alena – Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 
Trnava 

5. Mgr. Guťanová Marieta – Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta 

sociálnych služieb a poradenstva, Trnava 

6. Doc. ThDr. Ing. Henžel Ján, PhD – Karlova univerzita, Praha 

7. Ing. Miroslava Kollárová – Slovenská poľnohospodárska 
univerzita, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Nitra 

8. Bc. Prišťák Ján ml. – Slovenská poľnohospodárska univerzita, 

Fakulta Agrobiológie a potravinových zdrojov, Nitra 

9. Bc. Prištiaková Kristína – Univerzita Mateja Bela, Filozofická 

fakulta, Banská Bystrica 

10. Mgr. Prištiaková Ľubica – Vysoká škola sv. Alžbety, Fakulta 
sociálnej práce, Bratislava 

11. Mgr. Sucháčová Martina – Univerzita Konštantína Filozofa, 

Pedagogická fakulta, Nitra  

* 

1. Bálint Dárius – Gymnázium Andreja Vrábla, Levice  

2. Cyriaková Monika – Gymnázium Andreja Vrábla, Levice  

3. Fazekaš Tadeáš – Gymnázium sv.Vincenta de Paul, Levice 

4. Henželová Ester – Gymnázium Andreja Vrábla, Levice  

5. Chvojková Diana – Stredná odborná škola Pod Amfiteátrom,  

Levice 

6. Jardeková Katarína – Gymnázium Andreja Vrábla, Levice  

7. Pavlíková Lea – Gymnázium Andreja Vrábla, Levice 

8. Šajben Jakub – Gymnázium Andreja Vrábla, Levice  

9. Tomašovská Linda – Gymnázium Andreja Vrábla, Levice 

* 

1. Šajben Jakub – ZUŠ, Levice, klavír, 2. stupeň 

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



  

  

Modlitebné hodiny júl – december 2016 
 

 Levice Horná Seč Dolná Seč M.Ludany N.Tekov 

6.7. R.Števko Senior Garden V.Suchánsky  Cs.Tolnai 

13.7. J.Verčimák O.Garaj  J.Kováč  

20.7. M.Haszics Senior Garden R.Neumann  Š.Hasič 

27.7. Š.Hasič J.Tomašovský  Št.Evin  

3.8. M.Tomašovský Senior Garden J.Verčimák  R Neumann 

10.8. A.Moravský R.Neumann  Š.Suchánsky  

17.8. D.Fazekaš Senior Garden Š.Suchánsky  O.Kerekréty 

24.8. M.Prišťák J.Kohút st.  J.Prišťák st.  

31.8. Ši.Evin Senior Garden R.Neumann  J.Verčimák 

7.9. R.Neumann J.Pokoraczký 5.-7. 9. Modlitebný štart v Leviciach 

14.9. J.Prišťák ml. Senior Garden B.Zomborský  R.Neumann 

21.9. D.Guťan J.Verčimák  R.Neumann  

28.9. D.Peter Senior Garden Št.Evin  J.Tomašovský 

5.10. Cs.Tolnai R.Neumann  M.Prišťák  

12.10. J.Verčimák Senior Garden R.Neumann  A.Moravský 

19.10. R.Neumann J.Henžel  Š.Hasič  

26.10. J.Kohút st. Senior Garden O.Garaj  R.Neumann 

2.11. E.Kohútová B.Zomborský  R.Neumann  

9.11. J.Prišťák st. Senior Garden R.Neumann  M.Tomašovský 

16.11. G.Sirotňák R.Neumann  J.Verčimák  

23.11. R.Neumann Senior Garden D.Guťan  J.Pokoraczký 

30.11. J.Henžel J.Verčimák  R.Neumann  

7.12. J.Verčimák Senior Garden J.Prišťák st.  R.Neumann 

14.12. J.Kováč R.Neumann  J.Tomašovský  

  

 


