
 

 

 
 

Víra, naděje, láska 
Sním o místě, které rozvíjí víru, buduje naději a podporuje lásku v tom 

nejlepším smyslu slova.  

Víru, která se dokáže opřít i o neviditelné. Víru, která důvěřuje za 
různých životních okolností. Víru, která se nebojí klást i těžké otázky. 

Víru, která je upřímná. Víru, jejímž obsahem je Ježíš a která důvěřuje. 

Sním o místě, které podporuje reálnou naději. Naději tam, kde bychom 

byli za normálních okolností bezradní a bez naděje. Kde je naděje i pro 

beznadějné. Naději, že stojí za to jít správným a dobrým směrem. 

Naději, která sahá až za horizont lidského života.  

Sním o místě, které prokazuje lásku bez podmínek, lásku, která se 

dává. Lásku s otevřenou náručí i lásku, která se dokáže obětovat. 

Místo, které pěstuje, podporuje i probouzí lásku. Lásku, i když to bolí. 

Aby se slova víra, naděje a láska nestala vyprázdněnými, vložme do 

nich to Boží. Bůh je ten, kdo má největší naději pro tento svět. Bůh je 
ten, kdo v lidech podporuje skutečnou naději. Boží láska je největší.  

A když se necháme prostoupit tím Božím, promění se i to lidské. Proto 

Ježíš přišel na Zem. 

A takovým místem by měly být adventní neděle, které nás čekají.  

Přeji pěkný advent a vnitřně bohaté vánoční svátky. 

Váš Roman Neumann 

Bohoslužby 

4.12. 9:30  Ján Verčimák       * Viera      * 2. Adventná nedeľa       

11.12. 9:30  Roman Neumann * Nádej     * 3. Adventná nedeľa       

VEČERA PÁNOVA 

18.12. 9:30    Daniel Pastirčák  * Láska     * 4. Adventná nedeľa       

25.12. 9:30 

18:00 

 Roman Neumann * Najväčšia je láska     

VIANOČNÝ KONCERT 

31.12. 18:00  Silvestrovské stretnutie 

1.1. 9:30  Novoročné bohoslužby 
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 Podujatia počas týždňa  
 Studnička  piatok Jedáleň 16:00 
 Mladší dorastenecký klub piatok Mládežnícka miestnosť 17:45 
 Gospelový spevokol piatok Jedáleň 18:30 
 Dorast  sobota Jedáleň 18:00 
 Mládež  sobota MC Kontakt 19:00 
 

Spoločné stretnutie 

dorastu a mládeže – 2v1 
3.12. 

Spoločenské hry – Kontakt  

Športy – telocvičňa –

Gymnázium sv.Vincenta 

 

19:00 

 SAME klub 11.12. Mládežnícka miestnosť 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) 

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

14.12. J.Kováč R.Neumann  J.Tomašovský  

Porada staršovstva 
 12.12.  pondelok 18:00 

Stretnutie žien – príprava vianočného pečiva pre MvD 

 11.12. nedeľa 15:00 Jedáleň 

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

Program Cirkvi bratskej na „Vianočnom námestí“ 
  22.12. štvrtok 17:00-18:00 

Hostitelia 
4.12. Tomasoszká Elena 

Márföldiová Jana 

18.12. Márföldiová Eva 

Bálintová Kristína 

11.12. Adamiová Zuzana (HS) 

Zomborská Alžbeta  

25.12. Hurajová Alžbeta 

Galková Viera 



   

Blahoželáme k narodeninám 

Sudická Zuzana, Dolná Seč, (92) 3.12.  

Grexová Helena, Levice, (84) 14.12.  

Adamiová Zuzana, Horná Seč, (64) 14.12. 

Markuš Miroslav, Levice, (62) 19.12. 

Suchánsky Dušan, Levice, (61) 20.12. 

Potoczká Zuzana, Nový Tekov, (78) 25.12.  

Rozlúčili sme sa 
s Helenou Laczkószkou z Hornej Seči vo veku 82 rokov (31.10.) 



  

  

 

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 

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. 
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Vyznanie viery a Duchovné zásady Cirkvi bratskej 

Směřování Církve bratrské 

Stručným Vyznáním víry, jeho komentářem a etickými zásadami, 

vyjadřuje Církev bratrská své porozumění Písmu svatému v návaznosti 

na tradici otců a na celé svědectví církve od dob raného křesťanství. 

Aktualizované Vyznání víry má být součástí Ústavy Církve bratrské a 

má sloužit k vymezení věroučného prostoru, ve kterém se jako křesťané 

chceme pohybovat. Uvědomujeme si, že Bohem zjevenou pravdu 

poznáváme částečně (1K 13,9a). Přesto jsme přesvědčeni, že se církev 

musí snažit nově vyjádřit a formulovat to, co věří a co chce dosvědčovat 

svou službou. Jsme pod závazkem být svědky (Sk 1,8) a svědek musí 

formulovat a předávat dál to, co slyšel, viděl, prožil a čemu uvěřil. 

Chceme být připraveni vydat počet ze své víry (1Pt 3,15), to znamená 

vyjádřit obsah základů víry a naznačit své směřování. Církev, která se 

nesnaží nově interpretovat to, čemu věří, přestává být srozumitelná 

nejen svému okolí, ale také sama sobě.  

Vyznání víry Církve bratrské není snahou o vymezení se proti jiným 

křesťanským tradicím. Naopak, při jeho čtení je možné zjistit, že 

navazuje na první ekumenické koncily v jejich krédech, na konfese 

reformační a také na moderní dokumenty světového evangelikálního 

hnutí. Poprvé v historii CB je stručné Vyznání víry doprovázeno 

komentářem. Žijeme v době, kdy různá slova a vyjádření jsou 

víceznačná. Z tohoto důvodu pracovní česko-slovenská komise připojila 

ke každému článku upřesňující výklad. Na vyznání navazují duchovní 

zásady, které jsou pokusem o aplikaci biblických směrovek na život 

jednotlivců i církve, s přesahem do společnosti.  

Předložené dokumenty nemají být podkladem pro vytlačování někoho 

z členství v církvi, ale spíše naznačením teologického směřování Církve 

bratrské. Dokumenty, které dostáváte do rukou, předkládají to, co 

chceme vyučovat a vyznávat. Je to tedy materiál důležitý pro kazatele, 

staršovstva, Radu a pracovníky sboru. Jde o naznačení směru, kterým 

chceme jít a na který zveme také nové křtěnce a členy církve. 

Dokumenty poslouží i jako pomůcka k zakotvení naší církevní identity 

v ekumenických rozhovorech. Je jasné, že v naznačeném prostoru 

interpretace Písma svatého je možné řadu věcí formulovat jiným 



  

  

způsobem a jinými slovy. Z tohoto důvodu jsme se snažili řečiště 

vyznání a etiky nezužovat, ale také ho nerozšiřovat za hranice Písma 

svatého. Prošli jsme náročnou prací s Biblí, staršími i novějšími 

dokumenty CB, dokumenty domácích i zahraničních církví a někdy po 

složitých rozhovorech se sjednotili na předloženém textu. Prožili jsme, 

že i o složitých věcech je možné, třeba i vášnivě diskutovat v duchu 

kristovské lásky a ve vzájemné úctě. Povzbudila nás reakce řady 

staršovstev a kazatelů. S vděčností jsme přijali československou 

pastorální konferenci, která se cele věnovala těmto dokumentům. 

Věříme, že pracovníci církve, zvláště ti, kteří vyučují děti, mládež i 

dospělé, najdou v dokumentech inspiraci a pomoc. Biblické citáty jsou 

v textu uvedeny kurzivou bez uvozovek. Pro rychlejší orientaci v textu 

dokumentů jsou číslovány odstavce. 

Je naším přáním, aby tyto dokumenty prohloubily jednotu církve a 

staly se užitečnou pomůckou pro svědectví církve v současném světě. 

Komise Společné konference CB pro aktualizaci Vyznání víry a Zásad, 

říjen 2016 

 

Vyznanie viery Cirkvi bratskej s komentárom 

Preambula  

Za pravidlo viery a života prijíma Cirkev bratská Písmo sväté – Bibliu. 

Hlási sa ku starokresťanským vyznaniam viery (Apoštolské vyznanie, 

Nicejsko-carihradské, Chalcedonské, Atanáziovo), k reformovaným 

konfesiám (najmä Druhé helvétske vyznanie viery, Heidelberský a Malý 

Westminsterský katechizmus), k odkazu Jednoty bratskej (najmä k 

Vyznaniu Jednoty bratov českých podľa vydania Komenského z roku 

1662) a k zásadám evanjelikálneho hnutia vyjadrených napr. vyznaním 

Lausannského záväzku z roku 1974 a Záväzku z Kapského mesta  

z roku 2010. 

1) O zjavení  

Veríme, že Boh sa zjavuje všetkým ľuďom vo všetkých dobách 

prostredníctvom svojho stvorenia, v mravnom zákone vo svedomí 

človeka aj v dejinách. Zvláštnym spôsobom sa dával poznať svojmu 

vyvolenému ľudu zjavovaním svojej vôle v udalostiach dejín spásy, 



   

skrze svoj Zákon, slovami svojich poslov. S konečnou platnosťou sa 

zjavil vo svojom Synovi, Ježišovi Kristovi.  

Veríme, že Boh sa zjavuje všetkým ľuďom vo všetkých dobách 

prostredníctvom svojho stvorenia, v mravnom zákone vo svedomí 

človeka aj v dejinách. 

(1) Zdrojem našeho poznání Boha je Boží iniciativa a rozhodnutí zjevit 

sebe sama lidem srozumitelným způsobem. Bůh je Stvořitel a 

svrchovaný Pán vesmíru a je zdrojem všeho života (Ž 19,2-7; Sk 17,24-

31). Složitost, rozmanitost, účelnost a krása stvoření odkazuje k mocné 

a moudré osobě, která byla schopna tento svět nejen navrhnout, ale i 

vytvořit a zachovávat (Ř 1,18-20). Všichni lidé tak mají základní 

poznání Boha jako Stvořitele (Ř 1,21.25). 

(2) Bůh dává o sobě vědět také v hlasu svědomí prostřednictvím 

mravního zákona vepsaného do lidských srdcí (Ř 2,14-15), který 

umožňuje rozlišit dobré a zlé. Svědomí dosvědčuje člověku, zda jeho 

myšlenky a činy jsou nebo nejsou v souladu s vůlí nejvyššího 

Zákonodárce a Soudce, který odměňuje dobré a trestá zlé. Bůh také 

vložil do nitra člověka touhu po věčnosti a radosti, kterou žádná z věcí 

tohoto světa nemůže naplnit (Kaz 3,11; Sk 14,16-17; Sk 17,26-28). 

(3) Boží svrchovanost se projevuje také v prozřetelném řízení dějin, 

v nichž navzdory lidské zvůli a násilí lze rozpoznávat Boží působení 

v dějinných soudech i slitování nad lidmi i národy, jež směřuje k 

naplnění jeho záměrů. Jedním z příkladů Božího zjevení v dějinách je 

skutečnost, že národ Izrael byl zachován v nepřátelském prostředí často 

navzdory krutému pronásledování až dodnes. 

(4) Všeobecné zjevení umožňuje všem lidem ve všech dobách poznat 

úžasnou Boží moc a moudrost, která se projevuje v řádu stvoření, 

kráse, rozmanitosti a jedinečnosti přírody a života v ní. Boží morální 

vlastnosti a charakter rozpoznává člověk ve svém nitru v morálních a 

duchovních kvalitách, které do něj Bůh vložil, aby byl schopen 

rozlišovat mezi dobrým a zlým a byl svým svědomím usvědčován, když 

nežije podle Božích morálních standardů a tak se proviňuje proti 

nejvyšší autoritě, které je za své činy zodpovědný. Dějiny lidstva jsou 

záznamem tendence osob a národů vzpouzet se proti své závislosti na 

Bohu. Všeobecné zjevení činí člověka odpovědným a vinným před 



  

  

Bohem, protože všichni poznali Boha, ale pravdu potlačili a nevzdali 

Bohu čest (Ř 1,18.21). 

Zvláštnym spôsobom sa dával poznať svojmu vyvolenému ľudu 

zjavovaním svojej vôle v udalostiach dejín spásy, skrze svoj Zákon, 

slovami svojich poslov. 

(5) Bůh zjevil sebe sama těm, které si vyvolil, v určitý čas a na 

konkrétním místě, a tak jim umožnil vstoupit s ním do osobního 

spasitelného vztahu. Bůh se zjevoval praotcům Izraele různými způsoby 

(Gn 15,1; 26,2.24; 32,23-31). Vyvolený národ Izrael vyvedl z egyptského 

otroctví, daroval mu svůj Zákon a zaslíbenou zem a promlouval k němu 

slovy svých poslů a proroků a skrze své mocné činy vysvobození i 

soudu. Boží zvláštní zjevení se dělo činem i slovem. Slovo zjevení 

vykládá Boží činy, obsahuje výroky, které mohou být vyjádřeny v lidské 

řeči a její písemné formě. Každé další zjevení není v rozporu se zjevením 

předcházejícím, ale postupně rozvíjí proces poznání k větší plnosti. 

S konečnou platnosťou sa zjavil vo svojom Synovi, Ježišovi 

Kristovi.  

(6) Vrcholem Božího jednání v dějinách lidstva je Boží sestoupení na 

tento svět ve svém Synu, Ježíši Kristu, který se stal člověkem v našem 

čase a prostoru (J 1,1.14.18;  Žd 1,1-2). V jeho životě, smrti a vzkříšení 

zjevil pravý a živý Bůh sebe sama (J 14,9; 1J 5,20; J 6,57; Jr 10,10). 

Charakter, slova a skutky Božího Syna Ježíše Krista jsou dokonalým a 

konečným zjevením Boží podstaty (J 17,6.26). Starý zákon ukazuje ke 

Kristu jako k zaslíbení, které s nadějí očekává (L 24,27), Nový zákon 

k němu ukazuje jako k naplnění této naděje v rozhodující události dějin 

spásy, o které svědčí a kterou zvěstuje (1J 1,1-3). 

Pokračovanie nabudúce  

 

 

 

 


