
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).  

Káže: Roman Lacho, misionár 

Bohoslužby vedie: Jaroslav Tomašovský, starší zboru 

Biblický text: List Galaťanom 5:22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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  0902 303 233 miroslav.balala.ml@gmail.com 

Pastoračný poradca: Z.Neumannová  0950 536 265  

Domovníčka: Oľga Moravská  633 2521  

 0905 138 211  



Ne 17.11.  9:30 Bohoslužby  

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

Téma: Misia medzi Indiánmi. Hosť: Roman Lacho. 

 15:00 Nedeľný florbal – telocvičňa GSV  
Ut 19.11. 18:00 Modlitebné staršovstvo 

St 20.11. 18:00 Bohoslužby – Senior Garden – Horná Seč 

 19:00 Modlitebná hodina – Levice 

 18:00 Modlitebná hodina – Dolná Seč    

Št 21.11. 17:30 Fusion – MC Kontakt 

Pi 22.11. 16:00 Studnička (deti od 2. roč. ZŠ) – jedáleň 

 17:45 Stretnutie MDK – mládežnícka miestnosť  

 18:00 Piatkové spoločenské hry – MC Kontakt 

 19:00 Gospelový spevokol – jedáleň 

 18:00 FOOD párty – MC Kontakt 

So 23.11 18:00 SPOT (stredoškoláci) – MC Kontakt 

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

Ne 24.11.  8:55 Modlitebné stretnutie 

  9:30 Bohoslužby – Káže: Ján Verčimák  

Ne 8.12. 17:30 Členské zhromaždenie 
 

23.11. bude kazateľ Roman Neumann na spol. konferencii CB v Č.Tešíne. 
 

o 17:30 hod. pripravujeme členské 

zhromaždenie, na ktorom budú dva body 

jednania: škola Narnia v Leviciach 

a smerovanie tohto zboru. 
 

Tí, ktorí chcú VP doma (napr. chorí), 

obráťte sa prosím na kazateľa zboru 

a dohovorte si s ním termín. Rád vás 

potom individuálne navštívi. 
 

 
Staršovstvo zatiaľ nerozhodlo  

o zriadení školy, rozhodlo, že sa tým 

bude zaoberať a poverilo prípravný tím. 

Uvažuje o tom ako o misijnom projekte 

tohto zboru, v ktorom môžu byť zapojení 

aj ľudia z iných cirkví.  
 

 príďte v nedeľu 

24.11. po bohoslužbách na krátke 

stretnutie do zasadačky. A.M. 

 

12.11. rodičom Gabrielovi a Ingrid 

Kosmályovcom  narodila dcéra Mila. 
 

 
Termín:11.-13. február 2020 

Téma: Víra v rozdělené společnosti 
Rečník: Miroslav Volf 

Info: www.evangelikalniforum.cz  

Do 30. 11. 2019  lacnejšie prihlášky. 
 

 

uhraďte predplatné 22,50 Eur 

do 21.novembra a uhraďte 

predplatné 22 Eur do 8. decembra  

bratovi Bohušovi Fazekašovi. 

 

- zapísali svoje akcie a nácviky do 

harmonogramu vianočných podujatí na 

nástenke vo vestibule. 

https://www.us2.list-manage.com/track/click?u=b58c4b8f00bac574657161a7a&id=9512b6d1b9&e=b9d3530297


 


