
 

 

 
 

 

 

Bohoslužby 

5.2. 9:30  Milan Prišťák 

12.2. 9:30   JASNÝ SMER | Jasný smer 

Roman Neumann 

VEČERA PÁNOVA 

19.2. 9:30 

 

 JASNÝ SMER | Pridáš sa? 

Roman Neumann  

26.2. 9:30  Ján Verčimák 
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Február  Zbor Cirkvi bratskej v Leviciach   2017 
 



  

  

Podujatia počas týždňa  
 Studnička  piatok Jedáleň, veľká sála 16:00 
 Mladší dorastenecký klub piatok Mládežnícka miestnosť 17:45 
 Dorast  sobota Jedáleň 18:00 
 Mládež  sobota MC Kontakt 19:00 
 

Spoločné stretnutie 

dorastu a mládeže – 2v1 
1.2. 

Spoločenské hry – 

Kontakt  
Športy – telocvičňa –

Gymnázium sv.Vincenta 

 

19:00 

 SAME klub 12.2. Jedáleň 15:00 

 

Modlitebné stretnutia v stredu    

 

 

Levice 

(18:00) 

Horná Seč 

(18:00) 

Dolná Seč 

(18:00) 

M.Ludany 

(18:00) 

N.Tekov 

(18:00) 

1.2. J.Verčimák Senior Garden R.Mészároš  R.Neumann 

8.2. J.Prištiak R.Neumann  J.Pokoraczký  

15.2. R.Neumann Senior Garden J.Tomašovský  J.Prišťák st. 

22.2. Š.Hasič B.Zomborský  R.Mészároš  

 

Porada staršovstva 
 6.2. pondelok 18:00  

 

Stretnutie žien 

 19.2. nedeľa 16:00 MC Kontakt 

 

„Čaj o piatej“ 
 26.2. nedeľa 17:00 Jedáleň 

 

Hostitelia 
5.2. Magyarová Júlia 

Vetorová Mária 
19.2. Tomašovská Judita (HS) 

Dobias Lea 

12.2. Henželová Elena (HS) 

Fazekašová Ľubica 

26.2. Nagyová Emília (DS) 

Bálintová Eva 



   

Blahoželáme k narodeninám 
Garaj Ondrej, Levice, (60) 4.2. 

Magyarová Magdaléna, Levice, (67) 5.2. 

Marföldi Zoltán, Levice, (80) 7.2.  

Moravská Mária, Levice, (79) 8.2. 

Moravská Zlatica, Kalná nad Hronom (60) 9.2.  

Helena Tomasoszká, Levice, (65) 14.2. 

Czirjaková Zuzana, Jur nad Hronom, (79) 15.2.  

Paliczová Zuzana, Levice, (79) 15.2.  

Kelemenová Juliana, Levice, (77) 16.2.  

Greksa Michal, Horná Seč, (78) 19.2.  

Zomborská Anna, Dolná Seč, (64) 22.2. 

Fazekaš Ľudovít, Levice, (88) 24.2.  

Bellušová Zlatica, Nový Tekov, (73) 25.2.  

Potoczki Pavol, Nový Tekov, (77) 26.2.  

Horáni Pavel, Levice, (69) 27.2.  

Kerekrétyová Helena, Levice, (72) 28.2. 
 



  

  

Konferencia Máme čo zvestovať  
Téma: Evanjelium v centre cirkvi  

 6.4.-8.4. štvrtok - sobota Hotel Satel, Poprad 

Registrácia do 1.marca na www.mcz.cb.sk. Viac podrobností vo vnútri. 
 

Letné akcie 2017  
10.-17. jún Pobyt seniorov – Zemplínska Šírava, hotel CHEMES 

 8.-14.júl Pobyt MDK 

15.-22.júl ? Anglický kemp Kecy 

 Pobyt dorast 

29.júl-5.august 
VeDeLePoCiBr – Celoslovenský detský letný pobyt – 

Oravská priehrada, hotel Studnička 

21.-25.august Denný letný tábor pre deti – DeLet 

 Floorball sport camp 

Aktuálne termíny akcií sú v kalendári na webe cblv.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

Kazateľ pre MDK a mládež: Ján Verčimák   0905 629 663 

Kazateľ  pre Trnavu: Juraj Kohút   0907 663 552

Vikár pre Trnavu: Marek Tomašovič   0949 193 551

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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Pokračovanie - Vyznanie viery a Duchovné zásady 

Cirkvi bratskej, ktoré boli schválené na Konferencii 
12.10.2016. 

3) O Bohu 

Veríme v jedného Boha, dokonalého vo svojich vlastnostiach 

a činoch, večne prebývajúceho v milujúcej jednote troch osôb, 

Otca, Syna a Svätého Ducha. Tieto tri osoby tvoria dokonalú 

jednotu, každá je plne Boh a večne existujú ako trojjediný Boh. 

Veríme v jedného Boha, 

(14) Počuj, Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný (Dt 6:4). Toto 

vieroučné vyznanie Izraela Ježiš potvrdzuje ako základnú pravdu 

o Bohu, ktorý jediný je hodný toho, aby bol milovaný a uctievaný celou 

našou bytosťou (Mk 12:29; Lk 4:8). Boh zjavený v Starej zmluve ako 

Hospodin (Jahve), Boh Abrahámov, Izákov a Jákobov je ten istý Boh, 

ktorý sa v Novej zmluve zjavil v Ježišovi Kristovi a pôsobí vo 

Svätom Duchu (Ex 3:15; 1Kor 12:6,11). Boh je jeden (1Tim 2:5; 

Jk 2:19) a okrem neho niet iného Boha (Iz 45:5,6,21,22; 1Krľ 8:60). 

dokonalého vo svojich vlastnostiach a činoch, 

(15) Božia dokonalosť znamená, že je bez akéhokoľvek nedostatku, 

chyby či škvrny vo svojej moci a sile, poznaní a múdrosti, spravodlivosti 

a dobrote, ktoré presahujú našu predstavivosť, schopnosť pochopenia, 

vnímania a slovného vyjadrenia. Veľký je Hospodin, hoden každej 

chvály, jeho veľkosť sa nedá vystihnúť (Ž 145:3). Keď premýšľame 

o vlastnostiach a činoch nášho Boha, skláňame sa v uctievaní. Ó, hĺbka 

Božieho bohatstva, múdrosti a poznania! Aké nepochopiteľné sú jeho 

súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty  (Rim 11:33). Boh nie je 

obmedzený časom ani priestorom. Skôr ako sa vrchy zrodili, skôr než 

vznikla zem a svet, od vekov na veky ty si Boh (Ž 90:2). Veď samy 

nebesia, ba ani najvyššie nebo ho neobsiahnu (2Krn 2:5). 

(16) Božími vlastnosťami mienime základné charakteristiky jeho 

prirodzenosti, ktoré majú trvalú kvalitu a sú neoddeliteľné od jeho 

bytia, podstaty, charakteru a jeho činov. Iba Boh je nezávislý, 

nepremenný, večný a všadeprítomný. Je zdrojom bytia sám v sebe 

a zároveň zdrojom existencie pre celé stvorenie vrátane človeka, ktoré je 

na ňom vo všetkom úplne závislé (Sk 17:25; Jób 41:3; Jn 5:26). Boh je 



  

  

vo svojom bytí a vo svojich zámeroch nepremenný (Ž 102:26–28; 

Mal 3:6; Jk 1:17), je hodný našej úplnej dôvery a oddanosti (Ž 31:15–

16; 1Jn 5:14; Ž 116:15). Boh je večný (Iz 40:28; Ž 48:15; Zj 1:8). Je 

zvrchovaným pánom času (Ž 90:4; Iz 46:10; 2Pt 3:8), nie je obmedzený 

ani časom ani priestorom. Boh je prítomný na všetkých miestach 

súčasne a nedá sa pred ním skryť (Jer 23:24; Ž 139:7–10). Božia 

všadeprítomnosť je pre veriacich útechou, povzbudením a výzvou 

k zodpovednému životu, pre neveriacich a vzdorujúcich je vážnym 

varovaním. 

(17) Niektoré Božie vlastnosti sa nachádzajú v obmedzenej miere 

a nedokonalej podobe aj u ľudí stvorených na Boží obraz (Gn 1:27). Boh 

je Duch (Jn 4:24; Lk 24:39), je živý (Joz 3:10; 1Tim 4:10) a neviditeľný 

(Jn 1:18; 1Jn 4:12). Boh je osobou, ktorá má rozumové, emočné, vôľové 

a morálne vlastnosti. 

(18) Medzi rozumové vlastnosti patrí Božie vševediace poznanie 

(1Jn 3:20; 1Kor 13:12), múdrosť (Ž 104:24; Jób 12:13) a pravda 

(Ž 119:160). K emočným vlastnostiam patrí Božia žiarlivosť, keď Boh 

stráži svoju vlastnú česť. On jediný je hoden nášho uctievania a úplnej 

oddanosti lásky (Ex 34:14; Joz 24:19). Boží hnev je reakciou na každý 

hriech (2Krn 28:13; Rim 1:18). Boh prežíva radosť, jasot a potešenie 

(Sof 3:17; Prís 3:12), je súcitný (Neh 9:17,31; Dt 32:36), ľútostivý 

(Jon 3:10; Joel 2:13–14) a je nazývaný Boh pokoja (Rim 15:33; 16:20). 

Vôľa je Božia vlastnosť, ktorá rozhoduje o tom, či niečo nastane alebo 

nenastane. Boh vo svojej všemohúcnosti (Gn 17:1; Ex 6:3; Lk 22:69; 

Zj 1:8) je schopný vykonať všetko, čo chce, pretože u Boha nič nie je 

nemožné (Lk 1:37; Jer 32:17). 

(19) Božie morálne vlastnosti znamenajú, že Boh je úplne a dokonale 

dobrý a zároveň je zdrojom a štandardom toho, čo je dobré (Ž 68:11; 

2Kor 9:9; Lk 18:19). Božia dobrota sa prejavuje milosrdenstvom, 

zľutovaním, a trpezlivosťou s tými, ktorí sa nachádzajú v núdzi 

(Ex 34:6; Ž 103:8). Boh je láska (1Jn 4:8), v plnosti popísaná v 1Kor 13. 

Patrí k samotnej podstate Božej osobnosti a tvorí jadro evanjelia. Veď 

tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul 

nik, kto v neho verí, ale mal večný život (Jn 3:16). 

(20) Boh je svätý (Ž 22:4; Iz 1:4; 6:3; Jn 17:11; 1Jn 2:20; Zj 4:8 ), čo 

znamená jeho úplnú oddelenosť od hriechu a dokonalú morálnu 

čistotu. Božia svätosť je vzorom a výzvou pre jeho ľud (Lv 19:2; 



   

Heb 12:14). Boh je spravodlivý a je konečným štandardom 

spravodlivosti a práva (Dt 32:4; Iz 45:19; Rim 3:21–22). 

večne prebývajúceho v milujúcej jednote troch osôb, Otca, Syna 

a Svätého Ducha. Tieto tri osoby tvoria dokonalú jednotu, každá je 

plne Boh a večne existujú ako trojjediný Boh. 

(21) Osobný Boh je tak plný lásky, že má vzťahy sám v sebe. Hoci je 

jeden Boh, zjavil sa nám v dejinách spásy ako Otec, Syn a Svätý Duch. 

Každá z týchto osôb má rovnaké božské vlastnosti, je plne Boh 

(Lk 10:21; Jn 14:26; 1:1–3,14; Sk 5:3–4). Tieto osoby večne existujú 

ako jeden Boh (Gn 1:1–3; Jn 17:24) vo večnej jednote lásky (Ef 4:2–6; 

Jn 17:20–23). Tieto tri osoby rovnakej podstaty nie je možné od seba 

oddeliť ani ich navzájom stotožniť (Mt 3:16–17; 28:19; 2K 13:13). 

(22) Poriadok spásy je spoločným dielom Otca, Sna a Svätého Ducha. 

Osoby Trojice majú rovnaké vlastnosti, ale odlišné roly v poriadku 

spásy. K role Otca v stvorení a vykúpení patrí plánovať, riadiť a posielať 

Syna a Svätého Ducha. Od Božej otcovskej autority pochádza každé 

ľudské otcovstvo (Ef 3:14–15). Syn poslúcha a ide tam, kam ho Otec 

posiela (Jn 1:1–5,14,18; 4:34; 8:28; 17:4; Flp 2:5–11). Svätý Duch je 

poslušný Otcovi aj Synovi a vykonáva to, na čo ho posielajú (Jn 14:26, 

15:26). Tieto rozdiely v rolách trvajú večne (1Kor 15:24–28). Živý Boh je 

trojjediný Boh, jeden Boh v troch osobách. Pre naše pochopenie zostáva 

veľkým tajomstvom, avšak môžeme rásť v osobnom vzťahu k Bohu 

Otcovi, Synovi a Svätému Duchu, v plnej oddanosti ich uctievať 

a zakúšať Božiu všadeprítomnosť nad nami, pre nás a v nás. 

Pokračovanie nabudúce 

Evanjelium v centre cirkvi  

POVEDZ MI, S KÝM SA PRIATELÍŠ A JA TI POVIEM, KTO SI. 

Myslím, že to platí o všetkých nás všeobecne, ale aj o ľuďoch v cirkvi, 

dokonca aj o Ježišovi samotnom. Keď ľudia okolo nás hovoria: „Kristus 
áno, ale cirkev nie!“ tak to môže jednoducho znamenať, že cirkev nie je 

komunitou kristovcov, tj. ľudí, ktorí sa priatelia s Kristom.  

Výhovorka: „Nepozerajte na nás – pozerajte na Krista,“ proste 

nefunguje. Štatistiky klesajúcej návštevnosti kostolov svedčia o tom, že 

títo ľudia sa najprv pozrú na nás a potom sa rozhodnú nezaoberať sa 
ani Ježišom Kristom.  

Je teda zrejmé, že na cirkvi záleží – v dobrom či v zlom.  

Sme presvedčení, že existujú dva kľúčové princípy, ktoré by mali 

formovať fungovanie cirkvi: evanjelium a komunita.  



  

  

Všetci kresťania sú povolaní k dvojitej vernosti: (1) vernosti základnému 

obsahu evanjelia a (2) vernosti komunite veriacichWW.  

Či už hovoríme o evanjelizácii, sociálnej práci, pastoračnej 

starostlivosti, apologetike, učeníctve alebo vyučovaní, náplňou všetkých 
týchto činností je kresťanské evanjelium a kontextom je kresťanská 

komunita. To, čo robíme, je vždy definované evanjeliom, a kontextom je 

stále naša príslušnosť k cirkvi.  

Naša identita kresťanov je definovaná evanjeliom a komunitou. Kristova 

cirkev musí preto mať v centre evanjelium, ktoré ohlasuje a robí to v 
komunite konkrétnych kresťanov, ktorí si navzájom pomáhajú Krista 

dôkladnejšie poznať, vrúcnejšie milovať a vernejšie poslúchať.  

Starostlivá aplikácia týchto princípov môže priniesť zásadné zmeny v 

tom, ako žijeme ako cirkev. Veď teológia, na ktorej naozaj záleží, nie je 

teológia, ktorú vyznávame, ale ktorú praktizujeme. 

Ak ste o tom presvedčení, tak príďte a dajte sa Božím zámerom 
nadchnúť! 

Ak tomto pochybujete, tak príďte a dajte sa povzbudiť! 

Ak chcete komunity evanjelia šíriť, tak príďte a dajte sa poveriť! 

Pozývame kazateľov, farárov, laických kazateľov, zakladateľov zborov, 

katechétov, vedúcich mládeže, biblických skupín, misijných a 
evanjelizačných pracovníkov, mužov aj ženy zo všetkých kresťanských 

denominácií na 9. konferenciu, lebo ešte  

 

MÁME ČO ZVESTOVAŤ – CIRKEV EVANJELIA! 

 

6.-8. apríl 2017 

Hotel SATEL*** Poprad.  

Registrácia do 1. marca na www.mcz.cb.sk. 

 

Hlavní rečníci: Steve Timmis, Výkonný riaditeľ ACTS29.  

Bol zakladateľom misijnej agentúry Radstock Ministries, ktorá 

podporuje zapájanie miestnych zborov do svetovej misie. 

Spoluzakladateľ The Crowded House – iniciatívy zakladania zborov v 
Sheffielde. Spoluriaditeľ The Porterbrook Network, ktorá cvičí a 

mentoruje zakladateľov zborov. 

Phillip Moore, Acts 29 Network Director for Europe. S manželkou 

Rachel majú 5 detí. V roku 2006 sa presťahovali do Francúzska, kde 

bol Phillip kazateľom zboru v oblasti Paríža. Odvtedy ich zbor z Božej 

milosti založil 3 zbory a vycvičili a vyslali ďalšiu manželskú dvojicu 

založiť zbor v centre Paríža. 


