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1. Adventná nedeľa 

Evanjelium podľa Jána 1:1-5 

Káže: Ján Verčimák 
 

10.12. 9:30 2. Adventná nedeľa 

Evanjelium podľa Jána 1:6-8 

Káže: Roman Neumann 

BUDE VYSLUHOVANÁ VEČERA PÁNOVA 
 

17.12. 9:30 3. Adventná nedeľa 

Evanjelium podľa Jána 1:9-14 

Káže: Roman Neumann 

VYSTÚPENIE PREDŠKOLSKEJ BESIEDKY 
 

24.12. 9:30 4. Adventná nedeľa 

Evanjelium podľa Jána 1:15-18 

Káže: Štefan Evin 
 

25.12. 9:30 

 

 

18:00 

1. SVIATOK VIANOČNÝ  

List Filipanom 2:5-11 

Káže: Roman Neumann 

NARODENINOVÁ OSLAVA 
 

31.12. 9:30  Kto to napraví? Kniha sudcov 1:2,5 

Káže: Milan Prišťák 
 

1.1. 9:30 
 

MODLITEBNÉ STRETNUTIE NA ZAČIATKU ROKA 
 

Láska k Bohu | Láska k  ľuďom | Služba svetu  | December 2017 
 



  

 

Vždy sú udalosti i miesto upresnené v aktuálnom nedeľníku a na webe 

cblv.sk v sekcii kalendár 

 Skupinky (1 x za 14 dní) streda  Jedáleň, zasadačka, ... 19:00 

 Studnička  piatok Jedáleň 16:00 

 Mladší dorastenecký klub piatok Mládežnícka miestnosť 17:45 

 Gospelový spevokol  Jedáleň 19:00 

 SPOT (stredoškoláci) sobota MC Kontakt  18:00 

 
Mládež  sobota 

MC Kontakt alebo 

mládežnícka miestnosť  

19:00 

 SAME klub 10.12. MC Kontakt 15:00 

Ďalšie skupinky prebiehajú individuálne.  
 

 

 

 
Levice 

19:00 

Horná Seč  

18:00 

Dolná Seč 

18:00 

M. Ludany 

18:00 

6.12. 
Modl. špeciál 

J. Verčimák 
Senior Garden  R. Neumann 

13.12. skupinky Št. Evin J. Prišťák st.  
 

 

 12.12.  utorok 18:00  

Fusion je netradičný spevácky zbor tvorený mladými ľuďmi, ktorí chcú 

okolo seba šíriť radosť z hudby, priateľstva a skutočného zmyslu Vianoc. 

Koncert bude na levickom námestí 20. 12 od 17:00. 

3.12. Mandúchová Janka 

Suchánska Emília 
24.12. Kušnieriková Alžbeta 

Moravská Tatiana (HS)  

10.12. Greksová Alena (HS) 

Machajídková Helena 
25.12. Tomasoszká Elena 

Márföldiová Jana 

17.12. Machajdíková Emília (HS) 

Pokoracká Dana (HS) 
31.12. Adamiová Zuzana (HS) 

Zomborská Alžbeta  



 

   

 

Sudická Zuzana, Dolná Seč, (93) 3.12. 

Fazekaš Bohuslav, Levice, (60) 8.12.  

Grexová Helena, Levice, (85) 14.12.  

Adamiová Zuzana, Horná Seč, (65) 14.12. 

Markuš Miroslav, Levice, (63) 19.12. 

Suchánsky Dušan, Levice, (62) 20.12. 

Potoczká Zuzana, Nový Tekov, (79) 25.12.  

 Pavol a Zuzana Hurajovci z Hornej Seči (7.12.) 

* Staršovstvo v novembri sme začali netradične – spoločnou večerou. 

* Venovali sme sa zborovému veršu pre rok 2018. 

* Venovali sme sa zámeru pre prípravu celkového pohľadu na zbor 

(zborové zložky, hlavné ciele jednotlivých zložiek).  

* Schválili sme aktualizovaný štatút účelového zariadenia Kontakt – 

Mládežnícke centrum a tiež dohodu o prevode zriaďovateľských 

právomocí na zbor CBLV.  

* Venovali sme sa pripravovanej novej web stránky zboru CBLV, na 

ktorej intenzívne a verne pracujú niektorí bratia a sestry z nášho zboru. 

* Zobrali sme na vedomie postoj a kroky Rady CB ohľadne počtu 

a obsadenia staršovstva v novovzniknutom misijnom zbore v Trnave. 

* Venovali sme sa hospodárskym záležitostiam a plánom. 



  

 

Miesto: Škutovky, okr. Ružomberok; 

Termín: 12.8. (nedeľa) - 18.8.2018 (sobota); 

Hosť: Martin Uhriňák s rodinou; 

Cena:  

Deti do 3 rokov bez nároku na lôžko zdarma; 

Deti do 12 rokov 85 Eur; 

Deti nad  12 rokov a dospelí: 110 Eur; 

Záloha: 50 Eur/osoba do 31.3.2018 Gabike Zbihlejovej. 

Doplatok: do 30.6.2018 Gabike Zbihlejovej. 

Internetová stránka zboru: www.cblv.sk 

Kancelária zboru S.Chalupku 7  633 2520, levice@cb.sk 

 633 2520, levice@cb.sk Kazateľ: Roman Neumann   633 2524 

 633 2524    roman.neumann@cb.sk 

Kazateľ pre MDK a mládež: Ján Verčimák   0905 629 663 

 0905 629 663 Domovník  633 2521 

 633 2521  

Číslo účtu pre príspevky na činnosť zboru: 

Zborový účet:            SK14 0900 0000 0000 2861 1356 

MC Kontakt:     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 

 

Uzávierka čísla: Vždy v stredu pred poslednou nedeľou v mesiaci. 
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Bol som typický chalan vyrastajúci v kresťanskej rodine. Chodil som do 

besiedky, na MDK a počul som o Bohu, ale buď som tomu nerozumel, 

alebo som to vôbec neriešil. Žil som život takého pasívneho kresťana. 

Myslel som si, že obrátenie závisí od toho, že si človek povie, že odteraz 

je kresťan a nebude hrešiť. Hovoril som si, že na toto mám kopu času 

a keď budem dosť nábožný, obrátim sa.  

Problém bol v tom, že som poriadne nerozumel, kto je to Ježiš a čo to pre 

mňa znamená, že za mňa zomrel. Prečo by mal človek byť 

ospravedlnený zato, že niekto iný za neho zomrel? Bolo to pre mňa divné 

a nezmyselné. Postupom času som počúval v MDK , ako je Boh čistý 

a spravodlivý, miluje nás a zomrel za nás, ale nechápal som, čo to 

spravodlivosť znamená, keď ide o Boha. 

Ján Verčimák ma spolu s priateľmi zavolal robiť pomocných vedúcich 

v MDK (mladší dorastenecký klub). Bez váhania som do toho išiel, lebo 

som v tom videl možnosť rásť a keďže na MDK som ľúbil chodiť, tak 

rád by som pokračoval, aj keď na poste pomocného vedúceho. Bol to 

veľmi dobrý krok, lebo práve vtedy som zažil najväčšie zmeny. Starší 

vedúci boli pre mňa dobrým príkladom a keď sme spolu sa snažili 

hovoriť a ukazovať na Boha, tak to človeka dokáže veľmi zmeniť. Začal 

som sa zamýšľať nad tým, či robím veci tak ako mám, či chápem 

evanjeliu a či ho viem vyložiť. 

Spolu s týmto a skupinkami s Čimom (J. Verčimákom) som onedlho 

dostal odpoveď na všetky teologické otázky, ktoré som mal. 

Božia spravodlivosť? Jednak to znamenalo úplnú spravodlivosť 

a férovosť pri súde (čoho som sa veľmi obával), ale čo bol pre mňa 

prevrat, že som pochopil Božiu čistotu, čistotu ktorá zničí každý hriech, 

každú špinu. 

Trest za hriech je smrť. Bol by Boh spravodlivý keby nechal hriech 

nepotrestaný? Čo so mnou, keď som ja hriešnik a nie som schopný byť 

pred Bohom čistý? Starý zákon riešil hriech smrťou zvieraťa. Zvieratá, 

ktoré za nič nemohli, boli čisté a nevinné ale predsa zomreli, aby ľudí 

očistili. A vtedy to prišlo. Toto bola odpoveď na moju otázku, Boh 

neznesie hriech a musí ho potrestať, inak by nebol spravodlivý a trestal 

zvieratá. Božia milosť a láska sú tie najkrajšie veci, ktoré nám mohol náš 

Otec dať. Poslal svojho Syna, seba samého, aby zomrel ako to spútané 



  

 

zviera. On bol dokonalá obeta. Keď vstal z mŕtvych, jedným ťahom 

zomrel, očistil ma od mojich vín a porazil smrť. Už sa nemusím báť 

a spoliehať sa na seba lebo za všetko čo som spáchal, čo robím, a čo ešte 

len spravím, zomrel Ježiš, čistý a nevinný Boží Baránok. Pred Bohom 

môžem byť čistý a spravodlivý aj keď zďaleka nie som, pretože za mňa 

zomrel Ježiš, môj Pán a môj Spasiteľ. Taký aký som, neschopný, lenivý 

a slabý môžem stáť pred Bohom a chváliť Ho zato, čo pre mňa spravil. 

Teraz žijem s vedomím, že je mi odpustené. Mení moje srdce a vedie 

ma, aj keď môj život možno zďaleka nedopadne tak ako by som si 

predstavoval a ako by som chcel, viem že mám niekoho, kto bude so 

mnou navždy a bude ma milovať bezpodmienečne. 

Bojím sa smrti, ale zároveň sa nenormálne teším nato, že uvidím tvorcu 

vesmíru, Kráľa na svojom tróne v Božom kráľovstve a uvidím Ho v jeho 

plnej sláve. 

Vyrastala som v zbore Cirkvi bratskej v Leviciach. Od mala ma rodičia 

viedli k Pánu Bohu. Absolvovala som besiedku, studničku, MDK. 

Chodila som do kostola, lebo som bola na to naučená a rodičia hovorili, 

že je to tak správne. No keď som mala okolo 12 rokov, veľmi sa mi to 

nepáčilo. Prečo musím chodiť do kostola a dodržiavať nejaké pravidla? 

Veď moje kamarátky môžu chodiť von s kým chcú, obliekať sa ako 

chcú. 

A tak som začala žiť na dve strany. Jedna bola tá dobrá - keď som bola 

doma, myslela som si, že stačí to, keď pôjdem do kostola. No potom 

v škole som bola úplne iná. Zaujímalo ma len to čo si oblečiem, to ako 

vyzerám. Chcela som sa veľmi páčiť chlapcom. Keď mi niečo nevyšlo, 

alebo som mala pocit, že nie som dosť dobrá, pekná. „zrútil sa mi svet.“ 

Po dlhšej dobe som prišla do bodu, kedy som si uvedomila, že asi niečo 

nie je v poriadku. Ja nie som šťastná, už ma nebavilo stále riešiť to ako 

vyzerám či je to dosť dobré, či sa budem páčiť nejakému chlapcovi. Stále 

som hľadala nejaké naplnenie, no nedarilo sa mi to. 

Na MDK alebo v kostole som málokedy počúvala, no stále som chodila 

na tábory a víkendovky, lebo mi bolo s tými ľuďmi dobre. A tak som išla 

aj na tábor The Game. Niekto tam rozprával o hriechu, o tom ako 

nemôžeme byť šťastný bez Ježiša. Ako sme na ňom závislí a ako Ho 



 

   

potrebujeme. Začala som nad tým premýšľať a dávala som si dokopy 

všetky tie veci, ktoré som počula o Ježišovi. Pár týždňov na to mi Pán 

Boh otvoril oči a ja som pochopila že to bez Neho nepôjde. Že jedine On 

je ten, ktorý mi môže odpustiť moje hriechy, u ktorého  nájdem to šťastie 

a ten, ktorý ma bude milovať nekonečnou láskou aj napriek tomu aká 

som. Uvedomila som si, že sa už nemusím snažiť byť perfektnou lebo 

Jemu stačí to, aká som. 

Odvtedy sa začal budovať môj vzťah s Ním. Začala som si čítať Bibliu 

a zisťovať, kto naozaj Ježiš je. Keď mi bolo ťažko On bol prvý, za 

ktorým som išla, v modlitbe som sa s Ním rozprávala, ďakovala Mu za 

všetko, čo mi dáva. Aj keď to vždy nebolo ľahké a ružové. No nebola 

som už na nič sama. Vedela som, že mám pri sebe toho najlepšieho 

radcu, záchrancu a Otca. 

To, že som sa dostala na strednú školu pedagogickú vnímam ako veľký 

dar a zároveň poslanie od Pána Boha. Dar preto, lebo som sa vždy chcela 

páčiť chlapcom a keďže sú tam samé dievčatá je to pre mňa ľahšie. 

A poslanie preto, lebo cítim, že si ma tam On používa, snažím sa o to, 

aby som bola tým dievčatám príkladom, keď si myslia, že nie sú ľúbené 

a na nič. Vnímam to ako Pán Boh mení moje názory a hodnoty. Som 

veľmi vďačná zato, že mu môžem slúžiť a že stále môžem objavovať to 

aký ON je. 

A tak som vďačná že dnes môžem povedať, že som Božia dcéra a Pán 

Boh je pre mňa viac ako mi tento svet dáva. 

Tak ako viacerí moji rovesníci, kamaráti, aj ja som  od malička vyrastal 

v tomto zbore. Celý život bol smerovaný vďaka rodičom a tomuto zboru 

k tomu aby som raz naozaj prijal Ježiša za svojho Spasiteľa a následne 

sa pripojil k Jeho ľudu. 

Dávno pred tým ako došlo k tomuto dôležitému rozhodnutiu, som bol 

skôr takým pasívnym poslucháčom.. Chodil som pravidelne na nedeľné 

bohoslužby a občas sa objavil ako taký pomocný vedúci na 

dorasteneckých výletoch alebo na Delete. Vedel som, že Boh existuje, 

veril som aj, že Pán Ježiš za mňa zomrel. Veď som o tom od malička 

počúval v besiedke, MDK, doraste, mládeži. Ale neprežíval som to 



  

 

srdcom, v podstate som bol so sebou spokojný, ale Pán Ježiš u mňa 

nebol na prvom mieste.  

Ako plynul čas, na jednej konferencii mládeži CB som sa skamarátil so 

Žilinčanmi (Janči a Timo Máhrikovci, Marián Cabadaj). Chodil som za 

nimi do Žiliny, potom oni sem do Levíc a trávili sme spolu viac času. 

A práve Janči na mne videl,  že si rozumiem s mladšími chalanmi 

a povzbudzoval ma, aby som sa začlenil do tímu levického dorastu. 

Uplynul nejaký čas a ja som naozaj začal intenzívnejšie tráviť svoj  čas 

s mladšou partiou chlapcov. Pred jedným letom som prišiel za Rasťom 

Šajbenom s ponukou – zúčastniť sa dorasteneckého výletu ako výpomoc. 

Zúčastnil som sa ho a po tomto tábore som sa oficiálne začlenil do 

dorasteneckého tímu. Takto začala moja prvá služba. Soboty som tak 

trávil na doraste, každú stredu sme mávali chalanské skupinky, neskôr 

som sa zapojil aj do dorasteneckej kapely. Vďaka tomuto všetkému som  

rástol vo viere. Bol to u mňa dlhodobejší  proces, kedy som si postupne 

uvedomoval, že ani zďaleka to so mnou nie je v poriadku a že jedine 

Ježiš je ten, kto je schopný zmazať moju vinu a zmieriť ma s Bohom – 

svojou smrťou na kríži. Prijal som to srdcom a pochopil, že to za MŇA 

osobne Ježiš zomrel a že ma nadovšetko miluje.                                                                                                                                                                                  

Je  predo mnou ešte dlhá cesta, ale verím, že s Jeho pomocou a Jeho 

silou sa môj život, môj charakter, moje hodnoty, budú postupne 

pretvárať  k tomu, aby bol mojim životom On oslávený. Som Mu veľmi 

vďačný zato, že ma prijal, že ma „adoptoval,“  že môžem byť Jeho 

dieťaťom.  Mojou túžbou je slúžiť, pomáhať a pracovať v tomto zbore aj 

mimo neho a ukazovať tým na Neho.                                                                                                                                                       

Začal som viesť malú skupinku, kde mám dvoch chalanov, zapojil som 

sa aj do chválovej nedeľnej kapely, ale vôbec sa toho necítim hoden 

a uvedomujem si, aký som slabý a nehodný... Napriek tomu chcem slúžiť 

naplno najlepšie ako viem a vo viere sa spoliehať nato, že On aj moju 

nehodnú službu použije k tomu, aby menila mňa, aby menila ľudí 

v mojom okolí a aby tak rástlo Božie kráľovstvo.                                                                                                                                                                  

Moje verejné vyznanie a oficiálne pripojenie sa k tomuto zboru ako člen, 

bolo len následkom tejto mojej túžby a zároveň takým záväzkom na celý 

môj budúci život.  

 

 


