
   

 

 

 

 
 

 

3.3. 9:30 
 

Káže: Ján Verčimák  
 

10.3. 9:30 Káže: David Spodniak, Detská misia na Slovenku 

BUDE VYSLUHOVANÁ VEČERA PÁNOVA 
 

17.3. 9:30 Káže: Roman Neumann 
 

24.3. 9:30 

17:00 

Káže: Roman Neumann 

VÝROČNÉ ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE  

31.3. 9:30  Káže: Ján Verčimák  

Od 13. 3. do 21. 4. bude prebiehať 40 dní s Bibliou. Papierový rozpis 

čítania bude k dispozícii v nedeľu 10. 3 a už teraz na stránkach cblv.sk 

v sekcii Médiá, kde je viac informácií ako aj ďalšie materiály. 
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Vždy je to upresnené v aktuálnom nedeľníku a na webe cblv.sk na 

stránke kalendár (hl. menu: čo robíme / kalendár) 

 Fusion štvrtok MC Kontakt 17:30 

 Studnička  piatok Jedáleň 16:00 

 Mladší dorastenecký klub piatok Mládežnícka miestnosť 17:45 

 Gospelový spevokol piatok Jedáleň 19:00 

 SPOT sobota MC Kontakt 18:00 

 Mládež  sobota MC Kontakt 19:00 

 SAME klub 10.3. MC Kontakt 15:00 

Stretnutia skupiniek prebiehajú každú druhú stredu. 19:00 
 

 

 

 
Levice 

19:00 

Horná Seč  

18:00 

Dolná Seč 

18:00 

M. Ludany 

18:00 

6.3. 
Modl. špeciál 

J. Verčimák 
M. Prišťák J. Prišťák  

13.3. skupinky  Senior Garden  B. Zomborský 

20.3. večer chvál R.Neumann (VP) J. Pokoraczký  

27.3. skupinky Senior Garden  Vl. Suchanský 
 

 

 7.3.  štvrtok 18:00  
 

 

3.3. Emília Nagyová 

Eva Bálintová 
24.3. Janka Mandúchová 

Emília Suchánska 

10.3. Alena Guťanová 

Lýdia Cziriová 
31.3. Alena Greksová 

Helena Machajdíková 

17.3. Viera Garajová 

Martina Benčová 
  

 



   

 9.3.  sobota 9:30-16:00 Levice 
 

 

Pozývame seniorov na stretnutie, ktoré začne spoločným obedom 

o 12:00. Popoludňajší program bude pokračovať o 13:30 s Davidom 

Spodniakom – pracovníkom Detskej misie na Slovensku. Téma: Misia 

medzi deťmi a ako môžu starí rodičia pomáhať v tejto misii svojim 

vnukom. 

 10.3. nedeľa 13:30 jedáleň 
 

 

 24.3. nedeľa 17:00 

Bratia a sestry, prosíme vás, aby ste si svoj program prispôsobili tak, aby 

ste sa na členskom zhromaždení mohli zúčastniť.  

Záujemcovia s detailnými alebo konkrétnejšími otázkami k zborovému 

hospodáreniu môžu využiť čas hodinu pred začiatkom členského 

zhromaždenia. Od 16:00 bude k dispozícii hospodár na zodpovedanie 

otázok súvisiacich s hospodárením zboru. 
 

 

Téma: Zvestujeme Bibliu ako Sväté Písmo 

 28.-30.3. štvrtok - sobota Hotel Satel, Poprad 

Registrácia do 4. marca na www.mcz.cb.sk. 
 

 

 
Moravská Alžbeta, Levice (60); Moravský Jozef, Kalná nad Hronom, 

(69); Fazekašová Perla, Levice, (85); Machajdíková Helena, Levice, 

(62);  Guťan Jozef, Levice, (84); Hurajová Júlia, Levice, (75); Moravská 

Marianna, Levice, (68); Vetorová Margita, Levice, (79); Naďová Elena, 

Horná Seč, (71); Bencsová Alžbeta, Levice, (72); Márföldiová Anna, 

Horná Seč, (77)  
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syn Jonáš Ján, Jánovi a Ivanke Tóthovcom z Kalnej nad Hronom. 
 

 

so Zuzanou Sakošovou z Hornej Seči vo veku 86 rokov (14.2.) 

s Elenou Debrovskou z Levíc vo veku 72 rokov (19.2.) 
 

 

Mgr. Šimon Evin – Masaryková univerzita, Filozofická fakulta, Brno 
 

 

30. jún – 7. júl Celoslovenský pobyt seniorov – Hotel Remata  

 7. – 13. júl Tábor MDK – Drábsko 

28. júl - 3. august Kecy – Penzión Lagáň 

28. júl - 4. august  VeDeLePoCiBr – Hotel Lomnistá, Jasenie 

12. – 16. augusta  DeLeT – Levice 

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, ou Kazateľ: Roman Neumann   633 2524 

  roman.neumann@cb.sk 

Kazateľ pre MDK a mládež: Ján Verčimák   0905 629 663 

 0905 629 663 Domovníčka: Oľga Moravská  633 2521; 0905 138 211 
 

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. 

mailto:levice@cb.sk


   

* Spoločne sme študovali materiál Starší zboru (Jeramie Rinne). 

* Vzájomne sme sa zdieľali a modlili jeden za druhého. 

* Prechádzali sme biblické texty, ktoré hovoria o správaní kresťanov 

a spolužití v cirkvi a hľadali sme, čo nám Pán Boh chce povedať týmito 

slovami, pričom sme počúvali jeden druhého.  

* Rozhodli sme sa viac pracovať na sebe a rozvinúť tak osobnú 

pastoráciu v zbore. Cieľom je rozvinúť a zintenzívniť osobné vzťahy 

v zbore a tým viac kráčať spolu. Hovorili sme o spoluzodpovednosti za 

pastoráciu jednotlivcov v našom zbore. Chceme vás všetkých poprosiť 

o modlitby za túto službu. Chceme na našich pravidelných stretnutiach 

staršovstva ako aj na modlitebných stretnutiach hovoriť a viac sa spolu 

modliť za jednotlivcov a rodiny z nášho spoločenstva. 

* Hovorili sme o potrebe rozvinúť koncepciu duchovného rodičovstva 

v našom zbore – učeníckeho modelu, kde sa ľudia starší vo viere venujú 

tým duchovne mladším. 

* Zaoberali sme sa návrhom Symbiotického zboru ako možného riešenia 

súčasnej situácie. Chceme sa usilovať o jednotu aj napriek odlišným 

biblickým dôrazom. Máme po tomto veľkú túžbu, aby sme tak našli ako 

staršovstvo a aj ako zbor spoločné videnie v dôležitých veciach a tomu 

prispôsobili spoločné kroky.  

* Venovali sme sa pastoračným otázkam z minulosti a ďalšiemu postupu 

pre súčasnosť. 

* Vrátili sme sa k návrhu Zdenky Neumannovej venovať sa 

kresťanskému poradenstvu a prevencii. Vidíme v tejto oblasti potrebu 

pre zbor a naše prostredie z Levíc a tak sme sa rozhodli, že túto službu 

ako zbor podporíme a máme túžbu, aby sa táto služba aj rozvinula. 

Zdenka Neumannová prijala túto výzvu a chceme spoločne vykročiť 

v pokore a vo viere na túto, nie ľahkú, cestu. Ale vidíme túto cestu ako 

takú, ktorá dáva zmysel. Viac konkrétnych informácii (ciele, smerovanie, 

kroky, horizonty, potreby a pod.) by sme predostreli v čo najkratšom 

čase aj osobne. Aj tu vidíme obrovskú potrebu vašich modlitieb.  

* Hovorili sme o potrebe a tiež možnostiach pozvať do nášho zboru 

ďalšieho pracovníka – vikára. 
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* Hospodár zboru nás oboznámil s plnením rozpočtu v minulom roku 

a schvaľovali sme návrh rozpočtu na tento rok. Sme veľmi vďační za 

finančné dary, ktoré umožňujú prácu v tomto zbore a prácu zboru v 

tomto meste a okolí. Finančná kondícia každého darcu je limitovaná 

a tiež finančná kondícia zboru je limitovaná. Preto chceme veľmi citlivo 

a rozumne pracovať s darmi potrebami a možnosťami. A aj v tejto 

praktickej otázke prosíme o vaše modlitby.  
 

 


