
Srdečne Vás tu vítame. Pokiaľ ste tu prvýkrát alebo ako návšteva, dúfame, že 

sa medzi nami budete cítiť dobre. Po bohoslužbách je pre všetkých pripravené 

malé občerstvenie vo vestibule (káva, voda).  

 

Vedie: Dušan Fazekaš, vedúci dorastu 

Káže: Ján Verčimák, kazateľ pre MDK a mládež 

Biblický text: List Filemonovi 1:8-25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Približne pol hodinu po začiatku bohoslužieb začína aj  

v niekoľkých vekových skupinách. Ľudia z uvítacej služby vám radi pomôžu 

nájsť správnu skupinu pre vaše deti. 
 

Pokiaľ máte záujem, aby sa niekto  , 

či už sú to problémy, choroba, radosť alebo čokoľvek iné, môžete prísť hneď 

po skončení bohoslužieb do prvej lavice, kde sa vás ujmú ochotní ľudia.  

 
 

Adresa zboru: Sama Chalupku 7  633 2520 levice@cb.sk 

 
Kazateľ: Roman Neumann  633 2524 roman.neumann@cb.sk 

2. kazateľ: Ján Verčimák  0905 629 663 jan.vercimak@cb.sk 

SPOT: Miroslav Balala  0907 880 849 miroslav.balala.ml@gmail.com 

Domovníčka: Oľga Moravská  633 2521  

 0905 138 211  



Ne 3.3. 8:55 Modlitebné stretnutie 

 9:30 Bohoslužby  

 15:00 Prípravné stretnutie DeLeT – jedáleň 

St 6.3. 18:00 Bohoslužby v Senior Garden – Horná Seč  

 18:00 Modlitebná hodina – Dolná Seč 

 19:00 Modlitebný špeciál –  Levice 

Pi 8.3. 16:00 Studnička – jedáleň 

 17:45 Stretnutie MDK – mládežnícka miestnosť  

 18:00 Expedičná kamera – MC Kontakt 

 19:00 Gospelový spevokol – jedáleň  

 20:00 Piatkové spoločenské hry – 1. poschodie MC Kontakt 

So 9.3. 9:30 Konferencia o službe žien v cirkvi – Levice 

 18:00 SPOT (stredoškoláci) – MC Kontakt 

 19:00 Mládež (vysokoškoláci a pracujúci) – MC Kontakt 

Ne 10.3. 9:30 Bohoslužby – David Spodniak, pracovník Detskej misie   

na Slovensku – Večera Pánova  

 13:30 Stretnutie seniorov so spoločným obedom o 12:00 

Téma: Misia medzi deťmi a ako môžu starí rodičia pomáhať 

v tejto misii svojim vnukom. Hosť: David Spodniak 

 15:00 Same klub: Mexická párty – MC Kontakt 

So 23.3.  Jarné upratovanie – MC Kontakt 

Ne 24.3. 17:00 Výročné členské zhromaždenie 
 

Možnosť poukázania  2% a 3% (dobrovoľníci) z daní pre MC Kontakt, 

Miesto v dome a Senior Garden. Tlačivá sú pod nástenkami. 
 

Začínajú sa prípravy na letný tábor pre 

deti. Pozývame každého ochotného 

zapojiť sa do prípravy alebo byť na 

DeLeTe od 12. do 16. augusta. 

Hľadáme modlitebníkov, pomoc do 

kuchyne, služobníkov odhodlaných 

venovať sa deťom, ľudí, ktorí by 

pomohli prakticky v zabezpečení 

celého chodu a programu tábora... 

Prvé prípravné stretnutie bude 3.3. 

Kontakt: sameklub@gmail.com, alebo 

Janko Prišťák st., Zdeňka 

Neumannová, Miriam Guťanová.  
 

Dnes si môžete pri knižnom pulte 

zakúpiť marcový a prevziať  

časopis  u Bohuša Fazekaša. 

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. 

28.3.– 30.3.2019

Prihlasovanie: do 4. marca  

na www.mcz.cb.sk 
 

za sestru Helenu Grexovú z Levíc, 

ktorá je hospitalizovaná vo vážnom 

zdravotnom stave. Rodina  k nej 

hľadá opatrovateľku.  

Info: 0915 518 804.

mailto:sameklub@gmail.com


 


