
   

 

 

 
 

 

1.1. 9:30  MODLITEBNÉ STRETNUTIE NA ZAČIATKU ROKA 

Káže: Roman Neumann 

 

7.1. 9:30  VERŠ PRE ZBOR NA ROK 2018 

Káže: Roman Neumann 

 

14.1. 9:30  SÉRIA: PODOBENSTVÁ  

Káže: Ján Verčimák 

BUDE VYSLUHOVANÁ VEČERA PÁNOVA 

 

21.1. 9:30  SÉRIA: PODOBENSTVÁ  

Káže: Ján Henžel 

 

28.1. 9:30  SÉRIA: PODOBENSTVÁ  

Káže: Roman Neumann 

 

Láska k  Bohu | Láska k  ľuďom | Služba svetu  | Január  2018 
 

Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou 

svojou dušou a celou svojou mysľou.  

To je veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať 

budeš svojho blížneho ako seba samého.  

Evanjelium podľa Matúša 22:37-39   



  

 

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

cblv.sk v sekcii kalendár 

 Skupinky (1 x za 14 dní) streda  CB Levice 19:00 

 Studnička  piatok Jedáleň 16:00 

 Mladší dorastenecký klub piatok Mládežnícka miestnosť 17:45 

 SPOT (stredoškoláci) sobota MC Kontakt  18:00 

 
Mládež  sobota 

MC Kontakt alebo 

mládežnícka miestnosť  

19:00 

 SAME klub 14.1. MC Kontakt 15:00 

Ďalšie skupinky prebiehajú individuálne.  

 

 16.1.  utorok 18:00  

 

 13.1.  sobota 16:00  

 

1.1. Eva Márföldiová 

Valéria Potocká 
21.1. Anna Markušová 

Ľubica Prištiaková  

7.1. Alžbeta Hurajová 

Viera Galková 
28.1. Milena Zomborská 

Marta Tomašovská (HS) 

14.1. Miriam Guťanová (HS) 

Mária Bálintová 
  

10.-17. jún Celoslovenský pobyt seniorov 

1.-5. augusta Pobyt SPOT – Diel 

12.-18. august  Letokruhy 

Aktuálne termíny akcií sú v kalendári na webe cblv.sk. 



   

 
Vlasta Luptáková, Bratislava, (86) 1.1. 

Miroslav Machajdík, Levice, (66) 1.1. 

Irena Černíková, Nový Tekov, (78) 3.1.  

Eva Kerekrétyová, Levice, (60) 3.1. 

Štefan Brtka, Horná Seč, (84) 4.1.  

Ján Henžel, Levice, (64) 4.1. 

Ján Bálint, Levice, (81) 7.1.  

Helena Henželová, Fénix, Levice, (84) 8.1.  

Emília Nagyová, Dolná Seč, (62) 10.1. 

Darina Sakošová, Nový Tekov, (62) 10.1. 

Zuzana Henželová, Levice, (60) 18.1. 

Juliana Magyarová, Levice, (77) 20.1.  

Marcel Nolč, Levice, (70) 20.1. 

Ondrej Moravský, Levice, (68) 20.1. 

Štefan Machajdík, Levice, (64) 22.1. 

Pavel Cseh, Levice, (85) 24.1. 

Štefan Marföldi, Levice, (66) 24.1. 

Mária Machajdíková, Levice, (62) 25.1. 

Anna Kajanová, Levice, (66) 30.1.  

Jozef Kušnierik, Levice, (74) 31.1.   
 

* Zaoberali sme sa materiálom „Ako sa zapojiť“, ktorý bude súčasťou 

nového webu nášho zboru. 

* Zaoberali sme sa žiadosťou o krst dieťaťa. 

* Oboznámili sme sa s prípravami na Aliančný modlitebný týždeň 2018 

(7. - 13. januára), ktorý organizuje miestna Evanjelická aliancia. 

* Oboznámili sme sa s novým spôsobom tvorby rozpisu služieb na 

nedeľné bohoslužby. 

* Zaoberali sme sa návrhom prípravného tímu na zriadenie 

alternatívnych bohoslužieb/alternatívneho spoločenstva. 



  

 

* Schválili sme žiadosť o podporu štúdia na Škole pre pracovníkov 

s mládežou. 

* Zaoberali sme sa viacerými pastoračnými otázkami. 

* Zobrali sme na vedomie zmenu zriaďovateľa MC Kontakt z CB v SR 

na náš zbor. Naplánovali sme si ďalší postup pri riešení viacerých otázok 

súvisiacich s napĺňaním vízie MC Kontakt. 

* Naplánovali sme Výročné členské zhromaždenie na 25. februára 2018 

o 16.30.  
 

Miesto: Demänovská dolina pod Chopkom, hotel Repiská 

Termín: 10.6.-17.6.2018 

Cena: 185 Eur 

Záloha: 50 Eur/osoba do 28.2.2018, Štefanovi Suchánskemu 
 

Téma: Ježiš a hranice moderného sveta 

Miesto: Škutovky, okr. Ružomberok; 

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

Hosť: Martin Uhriňák, kazateľ CB Bardejov; 

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 
 

Uzávierka čísla: Vždy v stredu pred poslednou nedeľou v mesiaci. 

mailto:levice@cb.sk


   

Vyrastala som v kresťanskej rodine, rodičia ma odmalička viedli k viere. 

Vedela som, že Boh existuje, poznala som biblické príbehy, počula som 

o Ježišovom ukrižovaní a zmŕtvychvstaní. No boli to pre mňa len fakty 

a poznatky, ktoré som prijímala hlavou, ale nie srdcom. Žila som 

v presvedčení, že stačí byť dobrou a poslušnou. Dokonca, že aj vzťah 

s neveriacim chlapcom je v podstate v poriadku - ono sa to predsa časom 

nejako vyrieši. Naivné mladé dievča. Moje vnútro zívalo prázdnotou, 

ktorú nezaplnil ani vzťah.  

Prišli KECY 2012 a ja som prvýkrát pocítila silu evanjelia. Svätý Boh 

poslal svojho jednorodeného Syna, aby zomrel za naše hriechy, na tretí 

deň ho vzkriesil a posadil po svojej pravici. Začala som vnímať veľkosť 

toho, čo Boh vykonal aj pre mňa. Aj za moje hriechy Ježiš trpel 

a zomrel. Vtedy som naozaj prijala Boha do svojho srdca. Môj život sa 

začal meniť, no nebola to prechádzka ružovou záhradou. Padala som, 

zlyhávala a snažila sa znovu vstať. Tentoraz už s Bohom, nie iba 

pomocou vlastných síl. Druhýkrát som nanovo pocítila silu evanjelia na 

začiatku vysokej školy. Ešte viac som si uvedomovala Božiu milosť. 

Spása je dar, ktorý som si nijak nezaslúžila, ani sa oň nepričinila.  

Pán Boh ma menil a naďalej mení. Predtým než som uverila, som bola 

sama sebe pánom. Ja, moje plány, sny, ciele, túžby. Život si zariadim 

podľa seba, iba je predsa viem, čo je pre mňa najlepšie. Prichádzali 

skúšky a ťažkosti, a ja som sa na Boha hnevala, vyčítala som Mu prečo 

ja? Prečo zase ja?! A teraz? Stále mám mnoho plánov a snov, ale 

odovzdávam ich Bohu a túžim, aby sa Jeho vôľa diala v mojom živote. 

Nie je to jednoduché, nie vždy sa mi to páči, ale jedine Boh ma dokonale 

pozná a vie, čo potrebujem. Najviac zo všetkého potrebujem Jeho. Aj 

skúšky naďalej prichádzajú, možno ešte väčšie a ťažšie ako tie predtým, 

no prijímam ich s pokorou a vedomím, že Boh ma okresáva a tvaruje. 

Vďaka tomu sa veľa učím o Ňom i o sebe. Postupne ma Boh povolával 

aj do služby, a tak dnes môžem slúžiť na dievčenskej skupinke, byť 

súčasťou mládežníckeho tímu, pomáhať v uvítacej službe. Až som 

dospela do bodu, kedy som sa rozhodla stať členkou zboru, a tým svoju 

vieru aj verejne vyznať.  

V živote som urobila veľa rozhodnutí. Dobrých aj zlých. No nasledovať 

Krista bolo to najlepšie rozhodnutie.  



  

 

Tak ako veľa iných ľudí, vyrastal som v zbore, v kresťanskej rodine, 

vedel som o Pánu Bohu, čo sa má robiť, a podobne. Vždy som bol 

trémista a robil si obavy zo všetkého. Špeciálne, keď bolo treba ísť za 

niekým a niečo dohodnúť, vybaviť, či spýtať sa. To sa zmenilo niekedy 

na mladšom doraste. Dovtedy som si cielene nečítaval Bibliu. Tam sme 

raz dostali plán, akoby sa dalo si čítať. Bolo to len veľmi jednoduché 

poradie biblických kníh a začal som si podľa toho čítať každý deň jednu 

kapitolu. Nepamätám si presne, ako to prišlo, asi skôr postupne, ale začal 

som vtedy Pána Boha vnímať viac osobne. Okrem iného to vtedy 

spôsobilo, že som si uvedomoval, že hoci mám pred veľa vecami trému 

a stres, ale Pán Boh má aj to v rukách a On sa stará a postará aj o takéto 

veci. 

Roky plynuli, môj vývoj síce nestagnoval, ale ďalší zlomový bod prišiel 

v rokoch na vysokej škole, v čase služby na anglických Kecy táboroch. 

Počas rôznych príprav na Kecy a na tímových stretnutiach som počul 

evanjelium tak, že som si ho uvedomil jasne. Dovtedy som síce vedel 

jeho znenie, ale stále som sa držal aj skutkov čo som urobil alebo robil, 

že môžu v otázke spasenia hrať v môj prospech. To, že rozhodujúca je 

obeť Pána Ježiša na kríži a moja viera v to a v Neho, spôsobilo ďalšie 

veci. Začal som si viac čítať knihy od kresťanských autorov, nejaké 

teologické skriptá, počúvať kázne z anglicky hovoriaceho sveta a tiež sa 

rozprávať s niektorými spolužiakmi a spolužiačkami o tom, čomu veria 

oni. Tiež som dovtedy odsudzoval ľudí podľa toho, akí sú a čo robia. 

Teraz už viem, že v podstate sme všetci takí istí a každý, vrátane mňa, je 

schopný všetkého. Vediac to, na čom naozaj záleží, mi prináša pokoj 

a motivuje k ďalším veciam v živote. 

Už od malička navštevujem tento zbor. Mám to tu veľmi rada, našla som 

si tu super priateľov. Ako každú nedeľu som navštevovala besiedku 

a počúvala príbehy o Pánu Bohu, samozrejme som sa učila všetky 

veršíky a vyhrávala som hlavné ceny za to, že som ich vedela najviac za 

školský rok. Veľmi rada som mala svedectvá druhých ľudí, ktorí išli za 

členov do zboru, ale nikdy som sa nezamýšľala, kto je Pán Boh a že či 

ho vôbec potrebujem ako záchrancu. Vedela som, že Pán Boh je, no 

nepovažovala som to za dôležité.  



   

Ako som rástla tak som si aj nových kamarátov našla a v triede sme boli 

dosť super kolektív, takže nejaký Pán Boh neprichádzal do úvahy. 

Všetko bolo super až kým neprišiel čas chodiť na MDK. Nechcela som 

tam chodiť pretože som sa necítila dobre v tom kolektíve, cítila som sa 

od veci ani som tam nemala poriadne kamarátov a lepšie mi bolo s tými, 

ktorých som poznala zo školy. No nakoniec som sa rozhodla, že tam 

budem chodiť, po tom ako som bola na jednom tábore a cítila som sa tam 

dobre ( prvýkrát som sa naozaj zamyslela nad tým čo pre mňa Pán Boh 

spravil, ale svoj život som mu neodovzdala).  Po tomto tábore som sa 

viac začala zaujímať, kto je Pán Boh a aký skutok pre mňa vykonal. 

Mala som veľmi dobré rozhovory so svojimi vedúcimi a aj sme sa veľa 

za to modlili. Po čase sme mali tábor na Drábsku a ja som sa naň tešila, 

jedna vedúca mi totižto povedala, že je to čarovné miesto, vtedy som 

tomu dobre nerozumela. Bolo tam nádherne a do dnes neľutujem, že som 

tam bola. Posledný večer sme mali spravený modlitebný chodník, po 

ktorom sme mohli ísť sami alebo dvaja. Modlili sme sa za rôzne oblasti,  

napríklad: rodina, služba v zbore, misionári a podobne, na poslednej 

neviem čo bolo napísané, ale keď som sa modlila k Pánu Bohu, tak som 

sa rozhodla odovzdať Mu svoj život a nasledovať Ho. V ten moment ako 

som sa modlila, som akoby dostala nové čisté srdce. Následne na to, som 

sa ešte modlila s jednou vedúcou za mojich priateľov. Ten moment si 

pamätám dodnes, ale neľutujem svoje rozhodnutie. 

Prežila som s Pánom Bohom aj smutné aj krásne chvíle. Môj život sa 

zmenil od vtedy ako som ho prijala za svojho záchrancu. Vďaka Nemu 

viem dnes čeliť rôznym hrozbám a vášňam, naučila som sa ľuďom 

odpúšťať, naučila som sa Pánu Bohu dôverovať na 100% a uvedomila 

som si, že jeho miesta v mojom živote nie je nikto hoden. Uvedomujem 

si v poslednej dobe, že som veľmi hriešna a že moju sebeckosť niekedy 

neviem ovládať. Pán Boh mi s tým pomáha a učí ma aj v modlitbách 

k nemu, myslieť na druhých ľudí viac ako na seba samú. Svoju lásku mi 

preukazuje tým, že na cestách vidím srdiečka, listy zo stromov a kríkoch 

sú srdiečka, že aj keď sa cítim byť sama, tak nie som lebo viem, že on je 

so mnou a že ma veľmi ľúbi aj napriek mojim hriechom. Svoje 

rozhodnutie nasledovať Pána Ježiša, opakujem každý deň a každý deň si 

pripomínam ten jeho veľký dar záchrany pre mňa. Dnes sa učím ako 

hovoriť ľuďom evanjelium a Pán Boh mi v tom veľmi pomáha. 



  

 

Evanjeliom som každý deň povzbudená a verím, že to čo sľúbil aj 

dodrží. 
 

Od mala ma rodičia brávali do kostola. Chodila som tam rada, spievalo 

sa tam a v besiedke sme vyfarbovali, boli tam kamaráti a nemala som 

dôvod nemať to tam rada. Ako som rástla, tak som začala chodenie do 

kostola brať ako samozrejmosť. Nedeľa ráno sa stala takou akoby 

rutinou. Ráno do kostola odspievať, vypočuť si niečo, niečo povedať a 

domov. Nebrala som to vážne, bola to nedeľná rutina, na ktorú som si 

zvykla. Vždy som verila, že Boh je ten, kto tento svet stvoril, že Boh je 

niekto, kto nás pozná. Vždy som ho však brala ako Boha, ktorý je 

všetkých. Postupom času som si všimla, že ľudia okolo mňa ho vnímajú 

inak. Pre mňa to bol Boh, ktorý je pre všetkých, no niektorí ľudia okolo 

mňa ho brali ako ich osobného Boha. Počas strednej školy sme na 

doraste chodievali na výlety, na ktorých sme veľa počuli o Bohu a vždy 

som prišla z neho taká povzbudená, začala som si čítať Bibliu, modliť sa. 

Po pár týždňoch to vždy prešlo a ja som svoj život s Bohom žila len v 

nedeľu a počas týždňa som žila bez Boha. Všetky veci, ktoré som riešila, 

som riešila sama, bez Boha. Pri mojich rozhodnutiach som bola sama a 

nepýtala som sa Boha nič. Potom prišla jedna Veľká noc, kde pri 

počúvaní kázne, som si uvedomila, že aj pre mňa to môže byť osobný 

Boh. Ak mu vyznám hriechy a naozaj uverím, už nikdy na nič nebudem 

sama, vždy bude pri mne niekto aj keď budem sama. Vtedy som si 

naplno uvedomila, kto je naozaj Boh, čo pre nás spravil a že bez Neho by 

sme nemali večný život. Vtedy sa stal mojím osobným Bohom, mojím 

priateľom niekým, kto je vždy pri mne. Začala som si naplno 

uvedomovať, že zomrel za moje hriechy a nebyť jeho obeti na kríži, 

nikto z nás by nemal večný život a nebol by spasený. 

 

 



   

Dátum Levice Horná Seč Dolná Seč Mýtne Ludany 

7.-13.1. ALIANČNÝ MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ 

17.1. skupinky Senior Garden  D. Peter 

24.1. večer chvál 
R. Neumann 

(VP) 
J. Verčimák  

31.1. skupinky Senior Garden  Š. Hasič 

7.2. 
Modlitebný    

špeciál 
A. Moravský R. Neumann  

14.2. skupinky Senior Garden  J. Tomašovský 

21.2. večer chvál J. Verčimák J. Prišťák, st.  

28.2. skupinky Senior Garden  B. Zomborský 

7.3. 
Modlitebný    

špeciál 
D. Guťan J. Pokoraczký  

14.3. skupinky Senior Garden  O. Garaj 

21.3. večer chvál 
R. Neumann 

(VP) 
Št. Evin  

28.3. skupinky Senior Garden  J. Henžel 

 

 


