
 

 

 
 

Zvláštní neděle… 

Dnes, díky Boží milosti, prožíváme neděli, která v sobě nese množství 

osobních příběhů.  A právě těmto příběhům chceme dát prostor. Jsou 
to totiž úžasné příběhy o tom, jak Bůh vytrvale hledá a jak také 

navštěvuje svou milostí konkrétní lidi z masa a kostí. 

Přeji příjemné čtení a radost z Boha 

Váš Roman Neumann 

Príbeh Dária Bálinta  
Pavol v deviatej kapitole 1. listu do Korintu používa obraz pretekov na 

opis svojho zmyslu života. Ja by som teraz rád použil obraz hokejového 
zápasu na opis môjho života, zmeneného Pánom Ježišom. 

Úvodné buly sa hodili v lete 1996. Mal som to šťastie, že súčasťou 

môjho tímu boli práve ľudia zo zboru. Na jednej strane rodičia a starí 

rodičia, ktorí ma od malička viedli jedným a tým istým smerom; a na 

druhej strane kamaráti, ktorí často boli motiváciou, prečo navštevovať 

nedeľné zhromaždenie. Napriek tomuto Boh pre mňa ešte nič 
neznamenal a chodenie v nedeľu ráno do kostola bol len stereotyp a 

povinnosť. Prvá tretina zápasu patrila súperovi, ktorý strieľal jeden gól 

za druhým. Siréna ukončila tretinu a na tabuli svietilo nepriaznivé 

skóre.  

Pokračovanie na ďalšej strane 

Bohoslužby 

4.9 9:30  Roman Neumann 

Krst a prijímanie členov  

11.9. 9:30  Roman Neumann 

VEČERA PÁNOVA 

18.9. 9:30  Roman Neumann  

25.9. 9:30  Ján Verčimák 
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Pokračovanie z prvej strany 

V druhej tretine nastal zvrat. Keďže som podrástol a rozprávky 

vystriedalo behanie za loptou, veľkou či malou, aj ja som sa zúčastnil 

hokejbalového campu (2008). Práve tu som sa rozhodol počas jedného 
večera prijať Pána Ježiša do môjho srdca a do môjho tímu. Neviem 

presne prečo som sa postavil, ale cítil som, že to chcem spraviť. Strelil 

som prvý gól. No napriek tomuto rozhodnutiu sa nič radikálne v mojom 

živote nezmenilo. Časom, keď som začal chápať dôležitosť urobiť 

rozhodnutie pre Ježiša, som pomaly začal skúmať o čom to celé je.  
V mojom živote s Bohom nikdy žiaden prudký zlom nenastal, ale potom 

čo som sa rozhodol prijať Pána Ježiša, začal meniť moje srdce, pomaly 

som rástol a spoznával Ho. Mám nového Trénera a zápas sa začína 

vyrovnávať. 

Je tu tretia tretina a ja sa učím, ako hrať s Pánom Ježišom v tíme.  

Dáva mi to iný rozmer do života. Môžem sa spoľahnúť na Neho 
v jednoduchých veciach, ale aj vtedy, keď som úplne sám. Môžem čítať 

Bibliu a skúmať aký je. Prišli chvíle, kedy som sa presvedčil, že Ježiš je 

naozaj skvelý. Chvíle, keď zistíte, že modlitby sú  skutočne mocné. 

Chvíle, keď ste tam len vy a váš Tréner. No aj chvíle, keď vás nechá 

padnúť na nos a nebojí sa žiadať od vás, aby ste sa vzdali toho, čo máte 
v živote najradšej. Len vďaka Nemu môžem dávať súperovi góly a tabuľa 

už neukazuje nepriaznivý stav. Som rád, že môžem mať toho 

najlepšieho Trénera pre svoj život. 

Neviem, koľko minút ešte ostáva do konca zápasu, ale viem, že tento 

zápas už nepatrí súperovi. Stále to zvykne bolieť a často padnem, no 

mám v tíme Pána Ježiša, ktorý mi pomôže vstať a pomáha vyhrávať 
zápas. 

Príbeh Karmen Guťanovej  
Od narodenia ma k viere v Boha viedli moji rodičia. Učili ma modliť sa 

k Nemu, čítať si Bibliu, spievala som s nimi detské chválové piesne... 
ale hlavne mi boli živým príkladom života s Ním. Z besiedok som vedela 

všetko o Pánovi Ježišovi a aj o tom, že za ľudí zomrel a že odpúšťa 

hriechy.  

Jednou z mojich vlastností vždy bola snaha robiť veci na 100% a vo 

všetkom byť poctivá a svedomitá, preto som všetky veci, ktorým ma 

v detstve učili, dodržiavala a poctivo robila. Všetky moje kamarátky boli 
takisto z kresťanského prostredia a veľa času som trávila práve s nimi, 

takže ma nikdy nelákalo robiť veci, ktorými by som sa svojej 

kresťanskej výchove búrila a ja sama som sa pokladala za vzornú 

a dobrú kresťanku. Vtedy boli pre mňa podstatou kresťanstva práve 

tieto veci (čítanie Biblie, chodenie do besiedky, modlitby, vzorné 



   

správanie) a nevnímala som, že je potrebné mať s Bohom vzťah. Veci, 

ktoré sú iba prejavom vzťahu k Bohu, boli pre mňa „prostriedkom, ako 

sa k Nemu dostať“. V jednu nedeľu na besiedke sme mali výzvu, že ak 

chceme žiť svoj život s Ježišom, máme sa postaviť. Ja som cítila, že by 
som to mala urobiť, a tak som sa postavila tiež. Avšak teraz, keď sa 

obzriem späť, vidím, že v ten deň som Kristovi neodovzdala svoj život 

skutočne, pretože som sa aj naďalej snažila dostať k Bohu vlastnými 

skutkami a Ježišova obeť na kríži v tom nehrala nijakú rolu. 

V období, keď som začala chodiť na stretnutia mladšieho dorastu 
(MDK), som pri počúvaní tém začala mávať pocit, že nie je všetko až tak 

v poriadku, ako som si myslela. Vety ako „ čítanie Biblie a pravidelné 

chodenie do kostola z teba kresťana nerobí“ ma úplne zneisťovali 

a mala som pochybnosti o svojom živote kresťanky. Neviem povedať 

hodinu, deň, ani mesiac, kedy tieto pochybnosti zmizli, pretože som si 

vzťah s Pánom Bohom budovala postupne, ale viem o období, kedy sa 
to celé začalo meniť, a pamätám si rozhovor, ktorý mi k tomu veľmi 

pomohol. V deviatom ročníku na ZŠ sme s MDK boli na víkendovke 

v Jabloňovciach, kde sme jeden večer mali tému o večnosti, a o tom, kto 

bude môcť večnosť prežiť v nebi s Bohom. Po téme sme mali čas na 

osobné rozhovory s vedúcimi, počas ktorých som aj ja dostala otázku:  
Keby si sa teraz dostala pred bránu neba a Boh by sa ťa opýtal, prečo 

by cez ňu mal pustiť práve teba, čo by si mu povedala? A ja som si 

práve počas tohto rozhovoru uvedomila, že všetko, čo som sa ja snažila 

robiť, bolo dostať sa k Bohu vlastnými silami, vlastnými skutkami.  

Po tomto výlete som si začala s Pánom Bohom budovať vzťah. Naďalej 

som si čítala Bibliu, pravidelne sa modlila a chodila do kostola, ale 
teraz som už k tomu mala iný motív. Cez tieto veci som Pána Boha 

spoznávala a On ma učil veci. Počas tohto obdobia som zistila, že Boh 

nás stvoril so zámerom milovať nás, a keď videl, že my sami bez 

hriechu žiť nedokážeme, poslal na svet svojho jednorodeného syna 

Ježiša, aby sa za nás obetoval na kríži a to je jediné, vďaka čomu 
môžem mať prístup k Bohu. Že on vzal na seba všetky moje hriechy 

a že ja, napriek svojej snahe, nebudem nikdy dokonalá a nikdy 

nebudem vedieť spraviť dosť na to, aby som bola hodna večného života 

s Ním. Ukázal mi moju hriešnosť v tom, keď som si myslela, že sama 

o sebe som dostatočná a Jeho obetu som ignorovala, dal mi do srdca 

Ducha Svätého a s ním aj istotu, že mi to odpustil a že aj ja som Jeho 
zachráneným dieťaťom. 

Proces, kedy ma Pán Boh učí a kedy si s Ním  budujem vzťah trvá 

naďalej a ja verím, že bude trvať, až kým sa s Ním nestretnem tvárou 

v tvár. Vidím na svojom živote, ako mi mení názory a priority. Viem, že 

predtým, ako Ježiš odišiel späť do neba, dal svojim nasledovníkom 
úlohu hovoriť o Ňom všetkým ľuďom a to je niečo, k čomu mám aj ja 



  

  

veľkú túžbu sa pridávať každý deň a žiť tak, aby všetci ľudia okolo mňa 

videli, kto je Ježiš a prečo sa oplatí Ho nasledovať. Chcem Mu slúžiť tak 

ako viem, aj keď v tom často zlyhávam a mám pocit, že toho nie som 

hodna, ale verím, že On si ma vie použiť práve takú, aká som, aj 
s mojimi nedokonalosťami a slabosťami. Veľká vďaka Mu patrí za to, že 

si mňa, stratenú ovečku, našiel a že to so mnou nevzdáva, keď padám, 

ale zostáva verný. 

„A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“ Matúš 28:20b 

Príbeh Ester Henželovej  
Som tzv. zborové dieťa. Vyrastala som v kresťanskej rodine a chodenie 

do kostola každú nedeľu som neriešila. Dokonca som to mala rada, lebo 

som tam mala kamarátov a do besiedky som sa vždy tešila. Čím som 

bola staršia, tým viac som vymýšľala, že sa mi nechce, lebo som ráno 

nestíhala dopozerať program pre deti - Ela&Hop. To, že Boh existuje 
som tiež neriešila. Prišlo mi to normálne, samozrejmé a v čase MDK 

som si bola istá, že kresťanka som. Veď do kostola chodím, nepijem, 

nefajčím, nenadávam, dokonca som vraj bola celkom poslušné dieťa. 

Tak kde je chyba? Postupne som zisťovala, ako to vlastne je. Piatky na 

MDK a letné tábory boli super. O svojej viere som nepochybovala, bola 
som plne odhodlaná ísť za Kristom, nech sa deje čokoľvek. No prišiel 

týždeň, školský rok a všetko bolo inak. Bibliu som vytiahla len v 

nedeľu, veď žiť s Kristom, to funguje len cez víkendy a prázdniny, keď 

sme v kostole či na tábore. Čo sa u mňa zmenilo? Bolo treba vôbec 

zmenu? Veď som bola dobré, poslušné dieťa. V októbri 2010 som aj 

s kamarátkami išla na evanjelizačný týždeň v Kontakte, kde hovoril 
Ervin Mittelmann. Ešte z nedeľnej kázne mi celý týždeň rezonovali  

v hlave slová „You never walk alone“, ktoré použil kazateľ Evin ako 

prirovnanie, že Boh je stále pri nás. Posledný večer nám Ervin rozdal 

papierových panáčikov a povedal, že tí, čo chceme žiť s Bohom, môžeme 

pripnúť svojho panáčika na kríž ako symbol toho, že sa Mu dávame. 
Hanbila som sa tam pred všetkými ísť. Prišla za mnou Aďka Hlásna, 

ktorá sa ma pýtala, čo si o tom všetkom myslím, tak som jej to 

povedala. Modlila sa so mnou, za mňa, stála vtedy pri mojom 

rozhodnutí a pomohla mi ísť dopredu a pripnúť svojho panáčika. 

Pochopila som, čo je hriech a veci ako klamstvo, sebectvo, hnev, ktoré 

vo mne boli, a Bohu sa nepáčia.  
A to, že idem v nedeľu do kostola nestačí. Tu začal Boh môj život meniť. 

Nie vždy je to super ľahké, no viem, že to stojí za to! Vidím, ako koná  

v mojom živote, a aj keď prídu ťažké chvíle, kedy Ho necítim, dáva mi 

istotu, že tu stále je. Môžem zažívať, že modlitba je mocná a život s Ním 



   

je zaujímavý a skvelý! Mojou túžbou je Krista stále viac spoznávať, rásť 

vo viere, hľadať a konať Jeho vôľu.   

Príbeh Jakuba Šajbena 
Od malička som vyrastal v kresťanskom prostredí, v besiedke a cez 

rodičov som spoznával príbehy z Biblie, chodil do kostola každú nedeľu 

a modlil sa pred spaním. Bol som obklopený láskou a naozaj všetkým 

čo som potreboval. Keď som mal 8 rokov, sedel som raz na hojdačke  

a hovoril si, aký je život krásny a pamätám si, že pojem hriech som si 
pre seba vysvetľoval nasledovne: ja som dobrý, nerobím zle, poslúcham 

rodičov a chodím do kostola. Ja hriech nemám. Svoj život som sa 

rozhodol dať Bohu keď som mal 10, bolo to pri štúdiu jednej knižky pre 

deti. Verejne som toto rozhodnutie potvrdil na floorbalovom kempe  

o nejaký čas neskôr. A začala cesta, na ktorej som ešte stále len na 
začiatku, aj keď ma Boh musel veľa okresávať a formovať. Bol to dlhý 

proces, počas ktorého som spoznával, že vôbec nie som dobrý a je vo 

mne hriech. Cez rôzne vzťahy a životné situácie som spoznal, čo je to 

milosť, aký dar som dostal v podobe kompletnej milujúcej rodiny, a že  

v mojom živote je veľa sebectva, nevďačnosti, a ľahostajnosti keď sa 

pozerám na Kristov kríž. Svoje hriechy som vyznával. Vďaka Bohu za 
to, že po zdravotných udalostiach som sa nerozhodol zanevrieť na Boha 

ale práve naopak, hľadať ho viac v Jeho slove, pri rozhovore s Ním, 

slúžiť v zbore, hovoriť o tej najlepšej správe naozaj na rôznych 

miestach. Do srdca mi dával túžbu po spravodlivosti, dobru, učil ma 

byť pokorný, trpezlivý, nesebecký, zodpovedným, vďačným, 

neuprednostňovať, mať lásku. Viem, že bez Neho, by som bol zlý človek. 
Cítim ako v sebe bojujem s rôznymi zlými túžbami, neposlušnosťou a aj 

keď stále padám a druhým  ubližujem, tak On mi ukazuje cestu. V Ňom 

mám slobodu, nádej a radosť. Vidím ako je hriech zakorenený hlboko  

a zmeniť to je ťažké, trápi ma keď tak ubližujem druhým a Boha 

odsúvam na druhú koľaj. Preto si uvedomujem, že žiť v spoločenstve,  
v Božom ľude, je dôležité. Spolu sa radovať i plakať, modliť sa a chváliť 

Boha, povzbudzovať sa a napomínať sa či vyznávať si hriechy. Ja to 

potrebujem. Boh nie je zmysel života pre mňa. Boh je môj život.  

Nie nejaká barlička o ktorú sa môžem oprieť, ale Otec, vedľa ktorého 

môžem vždy kráčať a ja som len hlas volajúceho na púšti.  



  

  

Sobáš  

3.9.  sobota 14:30  Rastislav Šajben & Miroslava Kollárová 

Podujatia počas týždňa  
 Studnička  23.9. Jedáleň 16:00 
 Mladší dorastenecký klub 23.9. Mládežnícka miestnosť 17:45 
 Dorast  sobota Jedáleň 18:00 
 Mládež  24.9. Mládežnícka miestnosť 19:00 
 SAME klub 11.9. Kontakt 15:00 

Modlitebný štart 
Pondelok, utorok a streda 5.-7. september o 19:00 v Leviciach. 

Modlitebné stretnutia v stredu      
 

 

Levice 

(19:00) 

Horná Seč 

(19:00) 

Dolná Seč 

(19:00) 

M.Ludany 

(19:00) 

N.Tekov 

(19:00) 

7.9. R.Neumann J.Pokoraczký Modlitebný štart spoločne v Leviciach 

14.9. M.Prišťák Senior Garden B.Zomborský  R.Neumann 

21.9. D.Guťan J.Verčimák  R.Neumann  

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

Porada staršovstva 
 8.9.  štvrtok 18:00 

Konferencia mládeže Update 2016: Na úteku 
 16.9.-18.9. Liptovský Mikuláš 

Hostitelia 
4.9. Zomborská Milena 

Tomašovská Marta (HS) 

18.9. Ildžová Martina 

Zomborská Mária 

11.9. Gulásová Mária 

Baltazárová Iveta  

25.9. Magyarová Júliana 

Vetorová Mária 



   

Blahoželáme k narodeninám 
Sallaiová Zuzana, Levice, (86) 1.9.   

Csehová Juliana, Levice, (79) 1.9.  

Mátrayová Helena, Levice, (67) 3.9. 

Bíroová Mária, Starý Hrádok, (75) 7.9.  

Potocká Alžbeta, Mýtne Ludany, (87) 10.9.  

Wink Ladislav, Levice, (71) 14.9. 

Guťan Michal, Kalná nad Hronom, (94) 16.9.  

Kohútová Mária, Levice, (65) 18.9. 

Fabianová Helena, Levice, (77) 19.9. 

Hurajová Alžbeta, Levice, (63) 21.9. 

Guťanová Helena, Levice, (74) 22.9.  

Tomašovský Michal, Horná Seč, (66) 23.9. 

Guťanová Alžbeta, Levice, (68) 27.9. 

Laczkovská Helena, Horná Seč, (82) 28.9. 

Blahoželanie k sobášu 
 Miroslav Balala a Kristína Balalová rod. Prištiaková (20.8.) 

 Rastislav Šajben a Miroslava Šajbenová rod. Kollárová (3.9.) 

60. výročie sobáša si pripomínajú 
 Ľudovít a Perla Fazekašovci z Levíc (15.9.) 

 



  

  

Zvestovacia skupinka 
Ján Henžel a Roman Neumann pripravili prvý modul (4 stretnutia cca 2 
hodiny) „zvestovacej skupinky“. Obsahom týchto stretnutí budú 

základné princípy zaobchádzania s Božím slovom. 

1. Daj Bohu mikrofón (text a kontext) 

2. Cestuj do Korintu (čo to znamenalo pre nich vtedy a tam) 

3. Ako Kristus mení perspektívu 

4. Aplikácia 
Predbežne navrhujeme tieto termíny: 15.10.; 5.11.; 3.12. a  7.1.2017 

vždy o 17:00 hod. Čas sa ešte môže zmeniť, ako to bude vyhovovať 

väčšine. 

 

Nová skupinka Rimanom 
Nová skupinka vedená Romanom Neumannom nad knihou Rimanom 

začne koncom septembra. Skupinka bude každých14 dní (asi štvrtok) 

mimo prázdnin, 16 stretnutí za rok. Hlásiť sa môžete na papieri na 

nástenke vo vestibule. 

Súčasným aj budúcim hostiteľom 
Prosíme rodiny, ktoré sa chcú pridať do služby prijímania hostí 

k nedeľnému obedu, aby to oznámili do kancelárie zboru do  

16. októbra. Tiež nám, prosím, oznámte, ak v tejto službe už nemôžete 

pokračovať. 

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 

 

Číslo účtu pre príspevky na činnosť zboru: 

Zborový účet:            SK14 0900 0000 0000 2861 1356 

 

 

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

