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Příprava na velikonoce
1. Korintským 5:7-8 říká: „Odstraňte starý kvas, abyste byli novým
těstem, vždyť vám nastal čas nekvašených chlebů, neboť byl obětován
náš velikonoční beránek, Kristus. Proto slavme velikonoce ne se starým
kvasem, s kvasem zla a špatnosti, ale s nekvašeným chlebem upřímnosti
a pravdy.“
Čas přípravy je důležitý. Když nyní přichází velikonoce, nepodceňujme
přípravu na ně. Konkrétním krokem naší přípravy může být zapojení se
do předvelikonočních modlitebního řetězce (od 12. do 14. 4.) nebo
jednodenní půst. Také bych chtěl připomenout možnost zpovědi jako
přípravy na velikonoce. Kdo bude chtít osobní zpověď, prosím,
kontaktujte mne.
Váš Roman Neumann

Bohoslužby
9:30

Ján Verčimák

9.4.

9:30

14.4.

9:30

16.4.

9:30

23.4.

9:30

Ján Henžel

30.4.

9:30

Abrahám | Gn 12 | Požehnanie pre všetkých
Roman Neumann

40 dní | Evanjelium podľa Marka

2.4.

Kvetná nedeľa
Roman Neumann
Veľký piatok
Roman Neumann
VEČERA PÁNOVA
Nedeľa vzkriesenia
Roman Neumann
Krst a prijímanie členov zboru

Podujatia počas týždňa
Jedáleň, veľká sála
Mládežnícka miestnosť
Jedáleň
Jedáleň
MC Kontakt
Spoločenské hry –
Kontakt
Športy – telocvičňa –
Gymnázium sv.Vincenta
Mládežnícka miestnosť

Studnička
piatok
Mladší dorastenecký klub piatok
Gospelový spevokol
piatok
Dorast
sobota
Mládež
sobota
Spoločné stretnutie
dorastu a mládeže – 2v1

1.4.

SAME klub

9.4.

Modlitebné stretnutia v stredu

16:00
17:45
19:00
18:00
19:00
19:00
15:00

Pozor! Zmena času

Levice

Horná Seč

Dolná Seč

M.Ludany

N.Tekov

(19:00)

(19:00)

(19:00)

(19:00)

(19:00)

5.4. J.Verčimák

J.Pokoraczký

12.4. J.Kováč

Senior Garden

19.4. M.Prišťák

J.Henžel

26.4. Š.Suchánsky Senior Garden

J.Prištiak
D.Peter

R.Neumann
R.Neumann
J.Verčimák

R.Neumann

Modlitebná reťaz
Od stredy 12.4. do piatku 14.4. pozývame k modlitbám. Od 7:00 do
22:00 bude pripravená modlitebná miestnosť alebo sa môžete modliť
doma. Pokiaľ sa chcete zapojiť, zapíšte sa do rozpisu, ktorý bude vo
vestibule.

Veľkonočný pondelok
v prípade priaznivého počasia Veľkonočný výstup na Marhát.
1.časť: Výlet ku Rotunde svätého Juraja pod Marhátom v lesoch nad
Nitrianskou Blatnicou + krátky výklad úžasnej histórie.
2.časť: Výstup ku krížu na vrch Marhát, na 17 m vysokú výhľadňu do
okolia. Odchod o 10:00 spred Hobbi.

Porada staršovstva
4.4. utorok

18:00

„Čaj o piatej“
30.4. nedeľa
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17:00

jedáleň

Hostitelia
2.4. Machajdíková Emília (HS)
Pokoracká Dana (HS)
9.4. Kušneriková Alžbeta
Moravská Tatiana (HS)
14.4. Tomasoszká Elena
Márföldiová Jana

16.4. Adamiová Zuzana (HS)
Zomborská Alžbeta
23.4. Márföldiová Eva
Potocká Valéria
30.4. Hurajová Alžbeta
Galková Viera

Blahoželáme k narodeninám
Bálintová Eva, Levice, (77) 11.4.
Henželová Alžbeta, Levice (61) 13.4.
Zomborský Ján, Dolná Seč, (66) 14.4.
Tomasoszký Štefan, Levice, (77) 15.4.
Haszicsová Helena, Dolná Seč, (84) 16.4.
Kohút Juraj, Levice, (70) 18.4.
Kóšová Elena, Levice, (70) 20.4.
Školníková Alžbeta, Dolná Seč, (77) 21.4.
Krokvičková Eva, Želiezovce, (72) 26.4.
Zomborská Alžbeta, Levice, (65) 26.4.
Chabada Juraj, Kalná nad Hronom, (74) 28.4.

65. výročie sobáša si pripomínajú
 Ján a Helena Henželovci z Dolnej Seči (29.3.)

Rozlúčili sme sa
s Ľudovítom Fazekašom vo veku 88 rokov (4.3.)

Pomôžte
pri umývaní okien na zborovom dome; bratia aj sestry v sobotu
29. apríla o 8:30. Ďakujeme.

Letné akcie 2017
10.-17. jún
8.-14.júl
15.-22.júl ?

Pobyt seniorov – Zemplínska Šírava, hotel CHEMES
Pobyt MDK
Anglický kemp Kecy
Pobyt dorast
VeDeLePoCiBr – Celoslovenský detský letný pobyt –
29.júl-5.august
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.

Celoslovenský pobyt seniorov
10.6.-17.6. Zemplínska Šírava
Prihlasovanie: do 30.marca u brata Štefana Suchánskeho

Konferencia pracovníkov s deťmi
21.4.-23.4. piatok - nedeľa Bratislava
Prihlasovanie: do 10.apríla, dagmar.danelova@gmail.com; 0903 967 411

Kontakty
Internetová stránka zboru: www.cblv.sk
Kancelária zboru

S.Chalupku 7

Kazateľ: Roman Neumann

29. augusta 25  633 2524

 633 2520, levice@cb.sk
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

Uzávierka čísla: Vždy v stredu pred poslednou nedeľou v mesiaci.
Číslo účtu pre príspevky na činnosť zboru:
Zborový účet:
Misijná práca v Trnave:
Mládežnícke centrum:
Miesto v dome:
Dom pre seniorov:
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SK14 0900 0000 0000 2861 1356
SK30 5600 0000 0071 4356 6003
SK10 0200 0000 0016 1152 5951
SK96 5600 0000 0071 4356 2002;VS:5555
SK79 5600 0000 0071 4356 9001;VS:3333

Spomienkové zhromaždenie pri úmrtí brata
kazateľa Ľudovíta Fazekaša – doplnenie
Juraj Kohút st.

Pre krátkosť času som nespomenul niektoré skutočnosti pri zakladaní
Katedry teológie a misie v Banskej Bystrici. Spomenul som vo svojom
príhovore, že mi Pán dal sen založiť Biblickú školu pre prebudenecké
cirkvi na Slovensku.
Mal som sen, ale nemali sme žiadnu budovu, kde by mohla Biblická
škola začať ani žiadnych učiteľov, ktorí by boli kvalifikovaní pre
výchovu nových pracovníkov v cirkvi - kazateľov a misijných
pracovníkov. Spomínam si na jednu modlitebnú chvíľu, kde sme boli
spolu predstavitelia štyroch cirkví a br. Paľko Cekov čítal biblický text:
Marek 2:1-12 - ako niesli štyria jedného porazeného človeka na
nosidlách. Preborili strechu a spustili chromého človeka pred Pána
Ježiša. Pri tomto slove sme si uvedomili, že sme tu zastúpené štyri
cirkvi, že prinášame tento náš spoločný sen pred Pána a že spoločne
čakáme, že sa On, náš Pán oslávi.
Budova. Keď som na jednom mieste hovoril o tejto mojej predstave, tak
jedna stará pani mi povedala, že pri Nitrianskej Strede má vo svojom
vlastníctve jeden kaštieľ. Je ochotná nám ho darovať na tento účel.
S bratom Ondríkom Luptákom sme sa tam vybrali, aby sme obhliadli
budovu. Nakoniec sme sa rozhodli, že túto ponuku neprijmeme, lebo by
bola dosť nákladná prestavba a aj lokalita tohto kaštieľa (aj keď to bolo
krásne prostredie) je dosť nevhodná. Potom sme sa rozhodli hľadať
možnosť na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Tu sme dostali
priestory k rozbehnutiu Katedry teológie a misie.
Učitelia. Každá zo štyroch cirkví ponúkla pracovníkov, ktorí si počas
prvých rokov KETM doplňovali svoje teologické vzdelanie. Toto bola
podmienka zo strany Pedagogickej fakulty.
V tomto období sme zažívali mnohé Božie divy, keď sa pred nami
otvárali nové a nové dvere tam, kde sme si mysleli, že ostanú navždy
zavreté. Boli sme nesmierne vďační, že sa Pán priznával.
V tom období sme kládli veľký dôraz pri prijímacích pohovoroch na
duchovnú kvalitu uchádzačov. Museli to byť znovuzrodení chlapci a
dievčatá.
Chcem povzbudiť kazateľov, ale aj radových členov zboru, nebojme sa
snívať duchovné sny, ktorých naplnenie zďaleka prevyšuje naše
možnosti.

Ak hľadáte vo svojich snoch oslavu Pána Ježiša Krista, ak hľadáte cesty
ako pomôcť a slúžiť iným ľuďom, potom smieme vo viere vykročiť a
čakať ako sa Pán oslávi.
Málo o tom hovorím, ale pre mňa je KETM Božím divom a prejavom
priazne k nám. Mnohí ma odhovárali, že to bude škola, ktorá po
niekoľkých rokoch zanikne. To, že táto Katedra dodnes funguje a
vychováva nových pracovníkov, je Božia milosť a som za to vďačný.
Ak vás Boh uchváti a pred vami sa otvorí nový obzor služby alebo
spôsob ako osláviť Boha, potom sa nebojte vykročiť tam, kde vás Boh
volá. Budete svedkami nových Božích zázrakov.
Prečo snívať duchovné sny?
1) Lebo je obrovská priepasť medzi nebom a zemou, medzi Bohom
a človekom. „Keď tedy videl, že niet človeka,...“ Izaiáš 59:16. „A hľadal
som človeka spomedzi nich, ktorý by sa postavil v medzeru pred mojou
tvárou za tú zem, aby som ju neskazil, ale som nenašiel.“ Ezdráš 22:30.
2) Je naliehavá potreba Božích detí, ktorí by rozumeli Božiemu srdcu a
Jeho zámerom.
Týmto vôbec nechcem povedať, že si nevážim mnohé, veľmi dobré a
užitočné aktivity tohto zboru. Naopak, som za ne veľmi vďačný. Ale nie
je tu ešte priestor, aby sme snívali ako vo väčšej miere osláviť Boha? Nie
je tu priestor, aby sme snívali ako sa viacej dostať s Evanjeliom za
brány našej modlitebne? Sny, v ktorých by Boh mohol prejaviť svoju
moc?
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Pokračovanie - Vyznanie viery a Duchovné zásady

Cirkvi bratskej,

ktoré boli schválené na Konferencii 12.10.2016.

4) O stvorení
Veríme, že Boh svojim Slovom stvoril všetko, viditeľné aj
neviditeľné, a dokončené dielo bolo veľmi dobré. Boh stvoril
človeka, muža a ženu, ako svoj obraz. Boh nám zveril zem do
spravovania, aby sme ju obrábali a strážili, vďačne a múdro užívali
jeho dobré dary, aby sme sa spoliehali na jeho starostlivosť a tak
žili na jeho slávu a radovali sa zo vzťahu s ním. Veríme, že Boh vo
svojej prozreteľnosti zachováva a vedie celý svet k naplneniu
svojich zámerov, nikoho však nezbavil zodpovednosti za vlastné
rozhodovanie.
Veríme, že Boh svojim Slovom stvoril všetko, viditeľné aj
neviditeľné, a dokončené dielo bolo veľmi dobré.
(23) Vyznávame, že tento svet nevznikol náhodou, ale je dielom
Stvoriteľa. Dospievame k tomu jednak rozumom skrze štúdium prírody
(Rim 1:19–20), jednak vierou skrze štúdium Písma (Heb 11:3). Správa
o stvorení vyzdvihuje Boží majestát, moc a slávu Stvoriteľa, ktorý je
hoden uctievania a chvály (Neh 9:6; Ž 104; Zj 4:11).
(24) Prvé slová Biblie – Na počiatku stvoril Boh nebo a zem (Gn 1:1) – sú
vyhlásením prvotného Božieho činu, skrze ktorý bol celý svet povolaný
k existencii. Výraz nebo a zem zahŕňa všetky veci viditeľné aj
neviditeľné, hmotné aj duchovné (Kol 1:16; Zj 4:11). Pred stvorením
neexistovala žiadna forma bytia okrem Boha samotného. Boh stvoril
všetko z ničoho mocou svojho slova (Jn 1:1–5; Ž 33:6). Chaos hmotného
vesmíru premenil na poriadok, oddeľovaním a spájaním do vzájomných
väzieb vytvoril systém, v ktorom všetko stvorené má svoju rolu
a význam v priestore aj čase (Gn 1:1–3). Boh, ktorý je život sám v sebe,
stvoril na zemi živé organizmy, rastliny a živočíchy, a prepojil všetko
živé aj neživé do funkčného ekosystému. Ako vyvrcholenie svojho diela
stvoril Boh človeka. Dokončené dielo, ktoré Boh vytvoril podľa svojho
zámeru, a ktoré si zachovávalo správny vzťah k svojmu Stvoriteľovi,
bolo veľmi dobré (Gn 1:31).
Boh stvoril človeka, muža a ženu, ako svoj obraz.
(25) Boh povedal: ,Utvorme človeka ba svoj obraz, na svoju podobu. Nech
ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad
celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi.‘ Boh stvoril
človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža
a ženu (Gn 1:26–27). Človek je vrcholom diela stvorenia. Iba človek bol

stvorený na Boží obraz. To znamená, že je Božím reprezentantom,
miestodržiteľom na zemi, povereným múdro a zodpovedne vládnuť nad
všetkým, čo sa pohybuje na zemi (Gn 1:28.26). To, že sme stvorení na
Boží obraz, vyjadruje našu väzbu k samotnému Bohu, na ňom sme
úplne závislí a jemu sme zodpovední za svoje rozhodnutia a činy.
Podobne ako trojjediný Boh existuje vo vzájomnej jednote lásky medzi
božskými osobami, tak aj človek, ktorého stvoril ako muža a ženu, má
žiť vo vzťahoch lásky s druhými ľuďmi.
(26) Ako Božie obrazy máme takisto zrkadliť tie Božie vlastnosti, ktoré
chce s nami zdieľať. Sme racionálne bytosti schopné myslieť a hľadať
pravdu; sme morálne bytosti schopné robiť úsudok o dobrom a zlom;
sme sociálne bytosti schopné komunikovať a milovať; tvorivé
a umelecké bytosti schopné tvoriť a oceňovať krásu; vzťahové bytosti
schopné nadviazať vzťah s Bohom a ostatnými ľuďmi; duchovné bytosti
schopné uctievať a modliť sa. Každý človek je hoden úcty a rešpektu
a jeho život je posvätný, pretože všetci ľudia boli stvorení na Boží obraz
a zneuctiť tento obraz znamená zneuctiť Boha Stvoriteľa (Gn 9:6).
Boh nám zveril zem do spravovania, aby sme ju obrábali a strážili,
vďačne a múdro užívali jeho dobré dary, aby sme sa spoliehali na
jeho starostlivosť a tak žili na jeho slávu a radovali sa zo vzťahu
s ním.
(27) Človeku bola zverená úloha byť správcom zeme, obrábať ju
a strážiť (Gn 2:15). Má napomáhať tomu, aby zem zostávala plodná
a príroda aj zdravé životné prostredie boli zachovávané aj pre ďalšie
generácie. Má byť vďačný za všetky dobré Božie dary (Dt 12:7; Jk 1:17;
Kol 3:15), múdro ich užívať a spoliehať sa na Božiu otcovskú
starostlivosť (Mt 6:26–30). Cieľom človeka je žiť na Božiu slávu
a radovať sa zo vzťahu s ním (1Kor 10:31; Ef 3:21; Ž 64:11).
Veríme, že Boh vo svojej prozreteľnosti zachováva a vedie celý
svet k naplneniu svojich zámerov, nikoho však nezbavil
zodpovednosti za vlastné rozhodovanie.
(28) Boh všetko nielen stvoril, ale takisto všetko pretrváva v ňom
(Kol 1:17), všetkému dáva život (Neh 9:6), všetko koná podľa zámeru
svojej vôle (Ef 1:11), nad všetkým vládne jeho kráľovská moc (Ž 103:19).
Boh vo svojej prozreteľnosti zachováva stvorenie a všetkému vládne tak,
aby sa naplnili jeho zámery (Ž 104:21–29; 135:6–7; Mt 5:45; Ž 33:11;
Rim 8:28; Ef 1:9–10). Používa na to prírodné zákony, zázraky, slobodné
činy ľudí a predovšetkým spasiteľné dielo Ježiša Krista. Všetko zlé
v tomto svete je pod Božou kontrolou a bude spravodlivo potrestané
(Rim 2:8–9; 1Pt 3:12). Každý človek je však zodpovedný za svoje činy
(G 6:5; Rim 2:6–11).
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