
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: Jaroslav Tomašovský, starší zboru 

Káže: Roman Neumann, kazateľ zboru 

Biblický text: List Efezanom 4:31-32 a Matúš 18:21-35 
 

Dnes budú prijímaní noví členovia zboru: Patrik Bálint, Henrik Sirotňák 

a zároveň bude pokrstený Simon Guťan.  
 

 

 

 

 

AKO AJ 

 

 

 

 

 

 

 

 v malej ani veľkej besiedke dnes nebude. 
 

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 

Pastoračný poradca: Z.Neumannová  0950 536 265  

Domovníčka: Oľga Moravská  633 2521  

 0905 138 211  



Ne 16.6.  9:30 Bohoslužby  

 14:00 Deň rodiny v Parku M.R.Štefánika  

St 19.6. 18:00 Bohoslužby – Senior Garden – Horná Seč 

 19:00 Večer chvál – Levice 

 19:00 Modlitebná hodina – Mýtne Ludany  

Št 20.6. 17:30 Fusion – MC Kontakt 

20.-28.6.  Kontakt mestu – výročie MC Kontakt (rôzne podujatia) 

 20:00 Whiskyho cestovateľské kino – MC Kontakt 

Pi 21.6. 16:00 Studnička – jedáleň 

 17:45 Stretnutie MDK – mládežnícka miestnosť  

21.-22.6.  Seminár o duchovnej revitalizácii zborov 

So 22.6. 18:00 SPOT (stredoškoláci) – MC Kontakt 

 19:00 Beseda Problém utrpenia a zla – MC Kontakt 
Ne 23.6.  9:30 Bohoslužby – Séria kázní: Nepriatelia srdca – Roman 

Neumann  
 

 

Termín: 21.-22. jún 

Lektoři: Jerry Root a David Brown.  

Info: cblv.sk/seminar.

Přednostně je seminář otevřen pro lidi 

z různých týmů zapojených do služby, 

potom i pro všechny ostatní zájemce.  

Hledáme dobrovolníky, kteří by 

- poskytli ubytování pro účastníky,  

- tlumočnika pri doprave lektorov 

20.6.a 23.6.  Dobrovolníci hlaste se 

u Anky Markušovej. 
 

  
bude 29.6.-30.6.2019 (sobota, nedeľa). 

Prihlásiť sa môžete u Bohuslava 

Bálinta 0903 407 725. Každý je 

vítaný. 
 

Časopis si prevezmite  

u brata Bohuša Fazekaša. 

si môžete zobrať spod násteniek. 

Nájdete v ňom modlitebné námety, 

ako aj informácie o narodeninovej 

oslave Kontaktu.  
 

DELF, o.z., ktorý okrem iného 

prevádzkuje lezeckú stenu v MC 

Kontakt, oslavuje tento rok 10. rok 

svojho fungovania. Ďakujeme 

všetkým, ktorí ste boli alebo ste 

zapojení v službe a v aktivitách, 

ktoré robíme pre deti a mládež. 

Vďaka Bohu za požehnanie!  
 

 
Téma: Jadro kresťanstva – Čo musíme 

mať spoločné, aby sme sa mohli 

navzájom považovať za bratov 

a sestry? Rečník: Donald A.Carson 

Ak máte informácie do oznamov, prosíme doručte ich do kancelárie zboru do piatku 

10:00. Tel.: 036 633 2520, e-mail: levice@cb.sk, alebo to priamo oznámte 

A. Markušovej. Pomôže nám to pri príprave aktuálnych informácií. 


