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

sa medzi nami budete cítiť dobre. Približne pol hodinu po začiatku 

bohoslužieb začína samostatný  v rôznych vekových 

skupinách. Po bohoslužbách je pre všetkých pripravené  

vo vestibule (káva, voda).  

Káže: Ján Verčimák, kazateľ pre mládež a MDK 

Bohoslužby vedie: Jozef Pokoraczký, starší zboru 

Biblický text: Lukáš 1:5-25 
 

 

Ne 8.12. 9:30 2. adventná nedeľa s večerou Pánovou 

 15:00 Nedeľný florbal – telocvičňa GSV  
 15:00 Same klub – Adventný kalendár – mládežnícka miestnosť 

 17:30 Členské zhromaždenie 

Po 9.12. 19:00 Whiskyho cestovateľské kino: USA – MC Kontakt 

Ut 10.12. 18:00 Porada staršovstva 

St 11.12. 17:30 Beseda: Život na čisto, hosť: Milan Dočekal – MC Kontakt 

 18:00 Bohoslužby – Senior Garden – Horná Seč 

 18:00 Modlitebná hodina – Mýtne Ludany    

 19:00 Spoločné stretnutie skupiniek – Levice 

Št 12.12. 17:30 Fusion – MC Kontakt 

Pi 13.12. 16:00 Studnička (deti od 2. roč. ZŠ) – jedáleň 

 16:00 Swap – ekofestival – workshop a burza kníh – MC Kontakt 

 17:45 Stretnutie MDK – mládežnícka miestnosť  

 18:00 Piatkové spoločenské hry – MC Kontakt 

 19:00 Gospelový spevokol – jedáleň 

So 14.12. 18:00 SPOT (stredoškoláci) – MC Kontakt 

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

Ne 15.12.  8:55 Modlitebné stretnutie 

 9:30 3. adventná nedeľa s vystúpením detí z besiedky – 

na bohoslužbách káže: Jaroslav Tomašovský 

  Spoločný obed pre deti, učiteľov a pomocníkov nedeľnej 

besiedky s programom do 13:30 

 18:00 Zimný koncert Fusion 

St 25.12. 9:30 1.sviatok vianočný – na bohoslužbách káže: Roman 

Neumann 

 18:00 Zrodila sa láska – večer piesní a slova 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnes bude vysluhovaná  

Chlieb – a to aj bezlepkový a nekvasený chlieb – je vpredu naľavo 

Víno – môžete piť z kalicha napravo alebo z kalíškov uprostred (kalíšky 

uprostred podnosov sú naplnené svetlou nealk. hroznovou šťavou) 
 

 

- zapísali svoje akcie a nácviky do 

harmonogramu vianočných podujatí na 

nástenke vo vestibule. 

- konzultovali finančný rozpočet na rok 

2020 s hospodárom zboru do konca 

roka 2019. 
 

 

uhraďte predplatné 22 Eur do 8.12.  

Bohušovi Fazekašovi. 

Pod nástenkami si môžete zobrať nový 

 - nájdete 

v ňom aktuality, modlitebné 

dobrodružstvo aj prosbu o pomoc.  
 

  
Prosíme rodičov, aby prišli s deťmi 

na nácvik výstupu nedeľnej besiedky  

v nedeľu 15.12.2019 o 9.00 hod. 

Ďakujeme. 
 

 
 

Informácie do oznamov prosíme doručte do kancelárie zboru do piatku 10:00. Pomôže 

nám to pri príprave aktuálnych informácií.  

 

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  

 


