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

že sa medzi nami budete cítiť dobre. Bohoslužby prebiehajú v súlade  

s Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva (pri vchode prebieha 

dezinfekcia rúk a na stretnutie prichádzame s rúškami).  

Približne štvrť hodinu po začiatku bohoslužieb začína 

 

 
 

Káže: Ján Verčimák, kazateľ zboru pre mládež a MDK  

Bohoslužby vedie: Ján Prišťák st., vedúci besiedky 

Biblický text: Marek 1:12-34 
 

Ne 15.8. 8:55 Modlitebné stretnutie 

 9:30 Bohoslužby  

18.-22.8.  KECY – Radava 

Ne 22.8. 8:55 Modlitebné stretnutie 

 9:30 Bohoslužby – káže: Miroslav Haszics   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Markušová  
 

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

 
Správca zboru: Miroslav Haszics  633 2524 miroslav.haszics@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  
 



  
Pokiaľ by ste sa radi porozprávali 

o krste alebo o členstve v zbore, 

môžete osloviť kazateľov alebo 

niektorého zo starších zboru. 
 

Hľadáme niekoho, kto by zrealizoval 

drevený prístrešok s lexanovým 

prekrytím priestoru pred jedálňou 

v Mieste v dome. Budeme vďační aj 

za tip na zhotoviteľa. Ďakujeme za 

ochotu. Ľ. Prištiaková  

 

 
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.  
 

Prosíme tých, ktorí majú knihy  

zo zborovej knižnice požičané  

už dlhšiu dobu, aby ich vrátili. 

Info: Edita Bálintová, 0903 034 412. 

 

: Michal Márföldi (61) Levice;  

Helena Henželová (68) Levice; Helena Szakosová (87) 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. 


