
Na nedeľné bohoslužby o 9:30 pozývame ľudí vo veku 50+. 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: Slavomír Poloha, administrátor zboru 

Bohoslužby vedie: Ján Prišťák ml., vedúci mládeže  

Biblický text: Ev. Jána 13:1-30 

 

Ne 20.6 9:30 Bohoslužby  

St 23.6.  Skupinky – Levice 

Pi 25.6. 17:45 Stretnutie MDK – ml.miestnosť/zborová záhrada  

So 26.6. 18:00 SPOT (stredoškoláci) – jedáleň/zborová záhrada  

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

Ne 27.6. 9:30 Bohoslužby – káže: Ján Verčimák – Krst a prijímanie 

členov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  



 

1. – 3. júla - príležitosť na stretnutie 

po dlhom čase – program pre deti  

a dospelých, aktivity, hry, súťaže, 

dielničky, bicyklovanie, občerstvenie. 

Duchovné slovo: Rastislav Betina zo  

Zjavenia Jána. Pozývame všetkých – 

na veku nezáleží. Pozvite aj svojich 

priateľov. Info: na nástenkách   
 

  
Pokiaľ by ste sa radi porozprávali 

o krste alebo o členstve v zbore, 

môžete osloviť kazateľov alebo 

niektorého zo starších zboru. 

Vreckový sprievodca kresťana: 

Leonardo de Chirico: Pápežstvo - 

jeho pôvod a úloha  v 21. storočí – 

5Eur/ks. 
 

 
V nedeľu  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. 

 

: Karol Tichý (87) Levice; Magdaléna 

Baranová (68) Levice; Darina Hankószka (74) 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 

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. 


