
Na nedeľné bohoslužby o 9:30 pozývame ľudí vo veku 60+. Bohoslužby 

prebiehajú v súlade s Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva (pri vchode 

prebieha dezinfekcia rúk, na stretnutie  prichádzame s rúškami, sedíme  

vo vyznačených laviciach). Bohoslužby bude možné sledovať on-line 

v priamom prenose na zborovom youtube kanáli, prípadne zo záznamu.    

 

Káže: Ján Verčimák, kazateľ zboru pre mládež a MDK  

Bohoslužby vedie: Jaroslav Tomašovský, starší zboru 

Biblický text: Evanjelium podľa Jána 10. kapitola  
 

Ne 6.6 9:30 Bohoslužby  

Po 7.6. 18:00 Porada staršovstva  

St  9.6.  Skupinky 

Pi 11.6. 17:45 Stretnutie MDK – ml.miestnosť/zborová záhrada  

So 12.6. 18:00 SPOT (stredoškoláci) – jedáleň/zborová záhrada  

 19:00 Mládež (vysokoškoláci a pracujúci) – ml. miestnosť 

Ne 13.6. 9:30 Bohoslužby – káže: Ján Verčimák  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Diana Chvojková  0905 379 685 chvojkova.diana@gmail.com 

Domovníčka: Oľga Moravská  633 2521  

 0905 138 211  
 



Termín: 23.- 29. august 

Miesto: Drábsko 

Cena: 65 Eur 

Vek: 11-15 r. (6.-9. ročník ZŠ) 

Ak poznáte niekoho vo vašom okolí 

alebo rodine, koho by táto ponuka 

mohla osloviť neváhajte ho pozvať. 

Registrácia už prebieha cez link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1F

AIpQLSeAakX9xJuO_j8-

WF3bwQcDuwY4wil0uxn_rgM5H1x

XZYq3jw/viewform?usp=sf_link 

alebo pomocou QR kódu: 
 

 

 

 

 

 

Info:  Samuel Haszics 

Mobil: +421 949 527 391 

Mail: samuel.haszics.sk@gmail.com 

  
Pokiaľ by ste sa radi porozprávali 

o krste alebo o členstve v zbore, 

môžete osloviť kazateľov alebo 

niektorého zo starších zboru. 
 

 
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. 
 

nájdete pod nástenkami alebo vám ho 

pošleme poštou či emailom. Dajte 

nám o sebe vedieť:  

0907 079 142 alebo 

kontakt.kusnierikova@gmail.com  

Ďakujeme všetkým za podporu  

a  modlitby.  

 

: Černík Ondrej (85) Nový Tekov; Juliana 

Lüleiová (75) Levice; Zuzana Pápayová (77) Levice; Jarmila Greksová (60) 

Horná Seč.  

 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 

príspevok pre ZŠ Narnia v Leviciach:  variabilný symbol: 8888 
 

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

nám to pri príprave aktuálnych informácií. 
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