
 

   

 

 

 
 

 

4.2. 9:30  SÉRIA: PODOBENSTVÁ  

Káže: Roman Neumann * Matúš 25:14-30 

 

11.2. 9:30  SÉRIA: PODOBENSTVÁ  

Káže: Roman Neumann * Lukáš 18:9-14 

BUDE VYSLUHOVANÁ VEČERA PÁNOVA  

 

18.2. 9:30  SÉRIA: PODOBENSTVÁ  

Káže: Ján Verčimák * Lukáš 18:1-8 

 

25.2. 9:30 

 

16:30 

 SÉRIA: 40 DNÍ S BIBLIOU  

Káže: Roman Neumann 

VÝROČNÉ ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE 

 

 

Opäť vás chceme v predveľkonočnom čase pozvať 

k spoločnému i osobnému čítaniu Biblie, k jej 

štúdiu a rozjímaniu. Biblia je „sviecou na temnom 

mieste“ a „svetlom pre moje nohy“; je knihou 

preniknutou Božím Duchom a užitočnou  

v mnohých ohľadoch. Materiály 40 dní s Bibliou 

pre tento rok preto – v istej náväznosti na 

reformačné jubileum uplynulého roku – pozývajú  

k premýšľaniu a rozhovorom o Biblii samotnej.  

Nuž, nad Bibliou o Biblii! Na každú nedeľu 

a sviatok je počas 40-tich dní s Bibliou pripravený oddelený program 

pre rodinné stretnutia. Začneme v stredu 21. 2. 2018. 

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



  

 

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 

 BOARD GAMES - klub 

spoločenských hier 

Športy 

3.2. 

MC Kontakt 

 

Gymnázium sv.Vincenta  

19:00 

 

19:30 

 SPOT (stredoškoláci) sobota MC Kontakt  18:00 

 Mládež  sobota MC Kontakt  19:00 

 SAME klub 11.2. MC Kontakt 15:00 

Ďalšie skupinky prebiehajú individuálne.  
 

 

 
Levice 

19:00 

Horná Seč  

18:00 

Dolná Seč 

18:00 

M. Ludany 

18:00 

7.2. Modl. špeciál A. Moravský R. Neumann  

14.2. skupinky M. Benč  J. Tomašovský 

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

28.2. skupinky J. Kohút  B. Zomborský 
 

 6.2.  utorok 17:00  
 

Záujemcovia s detailnými alebo konkrétnejšími otázkami k zborovému 

hospodáreniu môžu v deň konania členského zhromaždenia využiť čas 

hodinu pred jeho začiatkom (od 15:30 hod).
 

4.2. 

 

Mária Gulásová 

Iveta Baltazárová 
18.2. Juliana Magyarová 

Mária Vetorová  

11.2. Martina Ildžová 

Mária Zomborská 
25.2. Elena Henželová (HS) 

Ľubica Fazekašová 



 

   

 
Garaj Ondrej, Levice, (61) 4.2. 

Magyarová Magdaléna, Levice, (68) 5.2. 

Marföldi Zoltán, Levice, (81) 7.2.  

Moravská Mária, Levice, (80) 8.2. 

Moravská Zlatica, Kalná nad Hronom (61) 9.2.  

Helena Tomasoszká, Levice, (66) 14.2. 

Czirjaková Zuzana, Jur nad Hronom, (80) 15.2.  

Paliczová Zuzana, Levice, (80) 15.2.  

Kelemenová Juliana, Levice, (78) 16.2.  

Greksa Michal, Horná Seč, (79) 19.2.  

Zomborská Anna, Dolná Seč, (65) 22.2. 

Bellušová Zlatica, Nový Tekov, (74) 25.2.  

Potoczki Pavol, Nový Tekov, (78) 26.2.  

Horáni Pavel, Levice, (70) 27.2.  

Kerekrétyová Helena, Levice, (73) 28.2. 
 

 

* Stretli sme sa s prípravným tímom pre alternatívne bohoslužby / 

spoločenstvo.  

* Snažili sme sa identifikovať príčiny, ktoré bránia rozvoju a rastu 

v našom zbore. 

* Konkretizovali sme si, čo myslíme pod pojmom „Služba svetu“ (3. bod 

poslania nášho zboru). 

* Na základe Biblie a platných dokumentov CB sme hľadali odpoveď na 

otázku vzťahu členstva a služby v zbore. 

* Riešili sme niekoľko hospodárskych záležitostí (hospodárska rada, 

platy zamestnancov,...) 

* Plánovali sme ďalšie stretnutia staršovstva. 
 

 

1. Po stopách Markovho evanjelia; Termín: 22.-29. marec 

2. Izrael – zem Biblie; Termín: 14.-21. mája 

Info na www.olivetour.cz 



  

 

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. 

10.-17. jún Celoslovenský pobyt seniorov 

23.-27. júl DeLeT 

1.-5. august Pobyt SPOT – Diel 

12.-18. august  Letokruhy 

19.-24. august  Floorball sport camp 

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

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


 

   

Ako väčšina mojich kamarátov, som vyrastala v tu v našom zbore.  

Od mala ten zaužívaný zvyk ako besiedka, MDK, dorast... Mňa a moju 

sestru od malička naša mamka viedla k Bohu. Poznala som každý príbeh, 

hlavnú postavu, či naspamäť veršíky z besiedky, ktoré som sa ráno 

v nedeľu učila ešte pred odchodom do kostola, aby som dostala nálepku 

do zošitka. Postupom času som rástla, chodila do školy a žila bežný život 

dievčaťa, ktoré poznalo Boha a modlilo sa k Nemu, ale skôr naučene ako 

úprimne. Prišlo to obdobie, keď sa mi začalo páčiť zmýšľanie mojich 

kamošov vo svete a ich život, ktorý nebol tak nudný ako môj. Začala 

som hrať na dve strany, cez týždeň som žila život plný túžob, 

nezmyselných hodnôt, trávenie času s tými nesprávnymi ľuďmi, 

o ktorých som si myslela to najlepšie a cítila som sa prijatá a hodnotná. 

Boh bol aj tam, keď ja som na neho úplne zabudla. Tým pádom, že som 

mala kamarátov aj tu v zbore a mala som tu najlepšie kamarátky, chodila 

som v piatok na mladšie dorasty a počúvala Čimove témy, ktoré ma 

naozaj nudili. Hľadala som hodnotu seba samej, v ľuďoch a v mojom 

výzore. Tábory cez leto vo mne veľakrát zanechali stopu, ale aj tá zmizla 

po týždni a ja som sa vrátila do toho svojho sveta. Posledný rok na 

základnej škole sa mi začalo všetko rúcať, kamarátstva, zle som sa učila, 

bola som hrozná dcéra ,,ktorá si nevážila rodičov a myslela len na seba. 

K ľuďom som bola veľakrát hnusná a nevedela som byť milá. Uzatvárala 

som sa a nevedela som prejaviť lásku. Stále som sa pýtala Boha čo je zle, 

prečo sa mi tak nedarí, prečo nemôžem byť šťastná. Jedného dňa, keď 

som si myslela, že som prišla o moje kamarátky, som sa modlila k Bohu 

a prosila ho, aby ma držal a aby mi pomohol. V našom zbore v ten 

týždeň prebiehala duchovná obnova a mňa sa Boh mocne dotkol. 

Vyznala som Mu, že som bez Neho stratená a môj život nemá bez Neho 

zmysel. Prijala som Jeho obeť a prosila Ho o odpustenie. Túžila som po 

láske ktorú mi vedel dať len a len ON. Vedela som, že môj problém je vo 

vnímaní mojej hodnoty, s ktorým zápasím dodnes. Vtedy sa začala moja 

cesta, ktorá nebola a ani nie je ľahká. Prišli pády hneď na začiatku, zase 

som odbočila od tej správnej cesty, ale Boh si ma zas k sebe pritiahol 

naspäť. Rástla som a mala som túžbu kráčať za Ním. Začiatky na 

strednej škole neboli ľahké a nový kolektív spôsobil znovu nové túžby 

v mojom živote, ku ktorým patrili aj pokušenia. Bojovala som, ale už 

som nebola na to sama a Boh bol ten, ktorý mi dal silu, formoval ma 



  

 

a vychovával. Posledné dva roky boli veľmi ťažké. Boh ma učil, že moja 

hodnota nezávisí od pohľadu ľudí na mňa a od toho ako vyzerám a ako 

sa správam, ale že moja hodnota je v Ňom. Uvedomovala som si, že On 

vie najlepšie, čo je pre mňa dobré. Moje hriešne a ľudské JA síce má 

svoje plány, no On je ten, ktorý riadi môj život a ja Mu musím 

dôverovať. On za mňa zomrel, zobral na seba všetko a ja som JEHO 

dcérou. Je priateľ, ale aj prísny otec, ktorý ma vie položiť na kolená, ale 

nikdy mi nedá viac ako by som dokázala uniesť. Bol v mojej bolesti 

a strachu, v mojej radosti i vo chvíľach, keď som sa strácala. Jeho láska 

ku mne je bezpodmienečná a ja ju chcem rozdávať ďalej, aj keď to nie je 

pre mňa ľahké. Verím, že má moc v mojom živote meniť veci a mňa, 

formovať ma, usmerňovať a aj pre mňa má svoj plán. Každý deň si 

musím nanovo pripomínať to, čo urobil pre mňa/nás na kríži. 
 

Vyrastal som s kresťanským pozadím a ako malý som bol vedený 

k viere. Ako všetci, aj ja som bol bežné sebecké dieťa, ktoré myslí 

predovšetkým na seba a svoje záujmy. Neskôr som šiel na MDK výlet, 

kde som spoznal ľudí z CB. Bolo z nich cítiť niečo iné čo som nepoznal, 

Božiu lásku, ktorá skrze Krista z nich pramenila. V priebehu ďalších 

rokov ma to priviedlo k tomu, že sa potrebujem zmeniť, potrebujem 

odpustenie hriechov, ktoré máme každý z nás v sebe už od narodenia. 

Ale tie nám môžu byť odpustené len cez obeť Ježiša Krista, dokonalého 

a svätého Božieho syna, ktorý prišiel na Zem, aby nás očistil od našich 

vín, ktoré konáme dennodenne. 

Niekedy okolo 18-tich rokov som začal chápať to, čo pre mňa Ježiš 

naozaj urobil, a to že ako jediný svätý Boží syn trpel za mňa. On si ma 

našiel keď som bol ešte hriešny a prešiel si za mňa peklom, aby som 

mohol nájsť cestu do neba. Postupom času som viac poznával Božie 

skutky v mojom živote a to ma viac upevňovalo vo viere. Videl som 

súvislosti, ktoré Boh koná, aby ma budoval. Poznávam ho v Jeho slove, 

kde môžem vidieť Boží charakter. Viem že ma miluje a prijíma takého, 

aký som, aj napriek chybám a zlyhaniam, ktoré mám. On má s každým 

z nás plán, vedie a formuje si nás, aj keď to nie je vždy príjemné, ale 

verím v Božiu zvrchovanosť, ktorá mi dáva pokoj. Vďaka Bohu, ktorý 

ma posilňuje, sa snažím byť svetlom ľuďom v mojom okolí a prijímať 

ich viac. Chcel by som sa stále približovať k Bohu a meniť sa na Kristov 



 

   

obraz. Spoločenstvo mi je veľkým darom. Vďaka nemu sa môžeme 

navzájom budovať a privádzať bližšie k Bohu

 

Myslím si, že každý kto sa stretol s Kristom a odovzdal mu do rúk svoj 

život vie, že toto rozhodnutie ovplyvnilo zvyšok jeho života a ja nie som 

výnimkou. Niekedy to dosť bolí. Inokedy mi zase život pre Boha prináša 

radosť. Akokoľvek sa však cítim, ak sa obzriem za seba, tak viem, že 

stretnutie s Ježišom je to najlepšie, čo ma mohlo stretnúť a rozhodnutie 

odovzdať mu do rúk svoj život, bolo to najmúdrejšie rozhodnutie, aké 

som spravil. Keď nás Števo Evin vyzval k tomu, aby sme sa postavili, ak 

chceme patriť do Božieho tímu a našim trénerom bude Ježiš, váhal som. 

Nemal som v tom jasno. Práve naopak. Ako môže dvanásťročný chlapec 

spraviť také dôležité rozhodnutie? V hlave sa mi prelievali rôzne 

myšlienky: „Je teraz ten správny čas?“, „Čo to vlastne bude znamenať?“ 

Po chvíľke ticha som sa postavil a pridalo sa aj zopár mojich kamarátov. 

Doteraz si pamätám, ako sa mi v tej chvíli chveli nohy. Stretol som 

Krista. 6.8.2008 sa stal Ježiš mojím trénerom a ja hrám za Boží tím.  

Vrátim sa však teraz ešte trochu späť. 

Spomínam si na nedeľu ráno. V televízii dávajú môj obľúbený 

dokumentárny seriál o dravých zvieratách, ktoré ma tak fascinovali 

a určite bude opäť predmetom väčšiny rozhovorov mojich kamarátov 

v škole, ale ja musím ísť do kostola. Ach! Niekedy to bol až zvýšený 

hlas rodičov a ich tvrdá ruka, ktorá ma prinútila vstať z pred telky. 

Nasledovala hodina a pol utrpenia v kostole, kde som nemal žiadnych 

kamarátov a ničomu som nerozumel. V besiedke sa často skloňovalo 

slovo Boh, Ježiš, hriechy alebo odpustenie. Dobre, ale čo ja s tým? A že 

mám byť poslušný? Jasné, veď nenadávam ako ostatní kamaráti, vlastne 

keď sa nás pani učiteľka dejepisu v škole spýtala, či veríme že Boh 

existuje, tak som sa prihlásil, že áno.  

Toto je obraz toho, ako asi vyzeral môj duchovný život. Duchovný život 

mladého chlapca, ktorého trápilo jedine to, kedy už konečne môže ísť 

von hrať hokejbal alebo futbal s kamarátmi na sídlisku. Pomaly 

prichádzal vek puberty, no môj spôsob života a jeho chápanie sa 

nemenilo.  

Teraz, keď sa na moje prvé stretnutie s Ježišom pozerám s odstupom 

času, viem, že Boh si vždy nájde cestu, ako si niekoho angažuje do 



  

 

svojho tímu. Presne to sa totiž stalo aj mne. V období, keď sa šport, aj 

keď len s kamarátmi na sídlisku, stával mojou najväčšou záľubou 

a každodennou samozrejmosťou, za mnou prišiel Jano Prišťák s ponukou 

hrávať hokejbal s chalanmi z kostola. Perfektné, samozrejme! Konečne 

s nimi budem robiť aj niečo iné, ako len sedieť a znudený počúvať... ani 

vlastne neviem čo. Začali sme trénovať. Každú nedeľu po obede. 

S hokejkami sme sa naháňali za tenisovou loptičkou a ja som to proste 

miloval. Veľmi som si to obľúbil. Zrazu som sa s chalanmi z kostola mal 

o čom baviť, preberali sme zostavu na ďalší zápas, trávil som s nimi viac 

času, dokonca aj chodenie do kostola začalo byť celkom fajn, keďže tam 

boli oni. Pomaly, ale iste sa mi vzťahy s týmito ľuďmi stávali hlbšie ako 

kamarátstva so spolužiakmi. Prišlo leto a s ním aj rôzne tábory a campy. 

Opäť nové zážitky. Na každom tábore som počúval o Bohu, Ježišovi, 

o pláne záchrany, ale stále som tomu celkom nerozumel. Jedným z nich 

bol aj hokejbalový camp, ktorý pre nás zorganizovali naši vedúci tímu, 

no tu sa niečo zmenilo. „Tí ktorí chcete patriť do božieho tímu 

zachránených a chcete, aby bol váš tréner Ježiš, sa prosím v nasledujúcej 

piesni postavte.“ Tak, a je to tu. Podpíšem s Bohom zmluvu? Stále mi to 

nebolo celkom jasné. Chvíľku som zmätený premýšľal, no potom mi to 

postupne dochádzalo. Previnil som sa voči Nemu a potrebujem trénera-

Ježiša, aby ma zachránil a odpustil. Potrebujem, aby ma učil ako 

vyhrávať zápasy, ako hrať čisto a férovo, kedy prihrať alebo strieľať, aby 

som čo najlepšie hral svoju pozíciu v Božom tíme. Som rád, že mi Boh 

ponúkol túto zmluvu na celý život a ja som ju prijal. 

Šport, perfektné načasovanie, rodičia, kamaráti z kostola, tábory. To 

všetko bola cesta, ktorou si ma Boh postupne ťahal k sebe a odhaľoval 

fakt, že svojím životom hreším voči Bohu a len cez Ježiša a jeho obeť 

môžem byť v jeho tíme.  

Od tohto rozhodnutia ubehlo už niekoľko rokov a ako každý športovec, 

tak aj ja stále trénujem, aby som hral čo najlepšie. Vlastne mi dal tréner 

aj pomôcku - bibliu, podľa ktorej sa teraz učím hrať. Niekedy to ide 

lepšie, inokedy zase horšie. Veľakrát faulujem a prehrám zápas, no 

potom zas príde výhra a viem, že Ježiš je s mojim výkonom spokojný.  

Som si istý, že sa svojím životom nikdy úplne nepriblížim k tomu 

Ježišovmu, ale jeho obeť je platná navždy a to mi dáva nádej, ktorú som 

pred tým nemal. Preto bolo toto rozhodnutie to najlepšie, aké som 

spravil. 


