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

sa medzi nami budete cítiť dobre. Nedeľné stretnutia prebiehajú v súlade  

s Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva (pri vchode prebieha 

dezinfekcia rúk a na stretnutí sme v rúškach). Približne pol hodinu po začiatku 

bohoslužieb začína samostatný  v rôznych vekových 

skupinách.

Bohoslužby vedie: Ján Prišťák ml., vedúci mládeže 

Káže: Slavomír Poloha, administrátor zboru  

Biblický text: Jakub 5:14-18 
 

Dnes budeme prosiť o požehnanie dieťaťa (Štefan Greksa). 
 

Ne 27.9. 8:55 Modlitebné stretnutie 

 9:30 Bohoslužby  

  15:00 Nedeľný florbal – telocvičňa 6.ZŠ, Info: 0910 406 355 

Po 28.9. 18:00 Porada staršovstva 

St 30.9. 17:00 Stretnutie vedúcich skupín  

 19:00 Modlitebná hodina špeciál – Levice 

Pi 2.10. 17:45 Stretnutie MDK – mládežnícka miestnosť  

 17:00 Kalčetový turnaj – MC Kontakt (vstupné 4 eur/dvojica) 

 19:00 Piatkové spoločenské hry – MC Kontakt – vstup voľný 

So 3.10. 18:00 SPOT (stredoškoláci) – MC Kontakt 

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

Ne 4.10. 8:55 Modlitebné stretnutie 

 9:30 Bohoslužby – káže: Ján Verčimák 

Valika Potocká a Mária Zomborská 
 

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

 
Administrátor: Slavomír Poloha  0907 843 583 slavomir.poloha@cb.sk 

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

SPOT: Miroslav Balala  0902 303 233 miroslav.balala@icloud.com 

Domovníčka: Oľga Moravská  633 2521  

 0905 138 211  



  
Pokiaľ by ste sa radi porozprávali 

o krste alebo o členstve v zbore, 

môžete osloviť kazateľov alebo 

niektorého zo starších zboru. 
 

 , ktoré 

ste venovali zboru v r. 2019,  

si môžete vyzdvihnúť u Anky 

Markušovej a uplatniť do konca 

októbra. 
 

Informácie v MC 

Kontakt: na facebooku (Kontaktcafé) 

alebo u riaditeľky Janky 

Kušnierikovej – 0907 079 142.  

 
V nedeľu, pred a po bohoslužbách, 

si môžete požičať knihy s rôznou 

tematikou, a to i knižné novinky! 

Zoznam kníh je pod nástenkami vo 

vestibule a taktiež na www.cblv.sk. 

Info: Edita Bálintová, 0903 034 412. 
 

Prosíme rodiny, ktoré sa chcú pridať 

do služby prijímania hostí 

k nedeľnému obedu, aby to oznámili 

do kancelárie zboru do 25. 10. Tiež 

nám, prosím, oznámte, ak v tejto 

službe už nemôžete pokračovať. 
 

Časopis si môžete prevziať 

u Bohuša Fazekaša. 
 

: Alžbeta Guťanová (72) Levice; Michal 

Školník (84) Dolná Seč; Viera Garajová (60) Levice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 SK14 0900 0000 0000 2861 1356 

Použite prosíme príslušný variabilný symbol: 
 

príspevok pre Zbor:   variabilný symbol: ľubovoľný 

príspevok pre MC Kontakt:  variabilný symbol: 7777 

príspevok pre Miesto v dome:  variabilný symbol: 5555 

príspevok pre Dom seniorov:  variabilný symbol: 3333 
 

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

nám to pri príprave aktuálnych informácií.


