
Všetkých vás srdečne vítame.  

 

Ak ste tu prvýkrát, alebo ste návšteva, dúfame, že sa s nami budete cítiť dobre.  
 

Bohoslužby prebiehajú v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva 

(pri vchode dezinfekcia rúk, na stretnutie prichádzame s rúškami).  
 

Približne štvrť hodinu po začiatku bohoslužieb začína program pre 

predškolské a školské deti v určených priestoroch. 

 

Názov homílie: Kontroverzné stretnutie, kontroverzné vzťahy... 
Séria: Evanjelium – dobrá správa pre nedokonalých ľudí  

o dokonalom diele 
 

Bohoslužby vedie: Jozef  Kováč, vedúci SPOT-u 

Káže: Miroslav Haszics, kazateľ – správca zboru 

Biblický text homílie: Evanjelium podľa Marka 2:13-17 
 

Čo nás čaká v najbližšom čase 
 

Ne 5.9. 8:55 Modlitebné stretnutie 

 9:30 Bohoslužby  

St 8.9.  Skupinky  

 18:00 Modlitebná hodina – Mýtne Ludany 

So 11.9.  Update – Mládežnícka konferencia CB –  Žilina 

Ne 12.9. 8:55 Modlitebné stretnutie 

 9:30 Bohoslužby – káže: Miroslav Haszics – Večera Pánova  

So 25.9. 9:00 Brigáda v okolí modlitebne  

Ne 26.9. 9:30 Bohoslužby – Slávnosť vďakyvzdania 

 13:30 Stretnutie seniorov so spoločným obedom o 11:30. 

Hosť: Ester Jankovičová (Krišková) 

Téma: Moje skúsenosti s Bohom 
 

Hostiteľkami sú dnes: Mária Gulásová a Iveta Baltazárová 
 

Kontakty: internetová stránka zboru: www.cblv.sk 

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  
 

  



MC Kontakt 

Každú nedeľu po bohoslužbách pre vás otvárame kaviareň.  
 

Janka Kušnieriková má dovolenku do 15.9.2021. V prípade potreby sa obráťte 

na vedúcu kaviarne Dominiku Pokoraczkú - 0910 996 738. 
 

Ďakujeme, že platby presmerujete na účet: SK38 7500 0000 0040 2922 3871.  
 

Kazateľ Ján Verčimák má v dňoch 6.- 10. septembra dovolenku. 
 

Blahoželáme k narodeninám: Mária Bíróová (80) Starý Hrádok a Alžbeta 

Potocká (92) Mýtne Ludany.   
 

O čom jednalo staršovstvo 31. augusta 2021 
 

1. Stretnutie s riaditeľkou MC Kontakt, menovanie správnej rady. 

Sestra Janka Kušnieriková referovala o svojej službe riaditeľky MC Kontakt. 

Informovala o pripravovaných aktivitách. Staršovstvo vyjadrilo vďaku za jej 

službu. Staršovstvo menovalo správnu radu v zložení: predseda: Jaroslav 

Tomašovský, členovia: Zuzana Marföldiová, Ján Prišťák ml., Rastislav 

Šajben, Branislav Zomborský na funkčné obdobie: 1.9.2021 - 31.8.2025. 
 

2. Základná škola Narnia Levice 

Škola je pripravená na spustenie. Prípravný tím spustením vyučovania v škole 

naplnil svoje poslanie a končí. Viacero vecí sa ešte bude dokončovať „za 

chodu“. Staršovstvo, ako partner zriaďovateľa školy, súhlasí a odporúča 

štatutárovi školy (riaditeľke) podpísať darovaciu zmluvu so združením „Do 

posledných končín“. Vyjadruje vďaku za poskytnutie predmetného daru. 

Staršovstvo poveruje br. A. Moravského prípravou na zabezpečenie ďalších 

úkonov týkajúcich sa chodu školy z legislatívneho hľadiska. 
 

3. Koncepcia/vízia práce v zbore 

Staršovstvo hovorilo o predložených návrhoch - koncepcii kaz. M. Haszicsa 

a hodnotových dôrazoch pri práci s deťmi a mládežou kaz. J. Verčimáka. 

Prejedná obsah materiálov a tento proces by mal vyvrcholiť víkendovým 

stretnutím staršovstva.  
 

4. Hospodárske záležitosti zboru 

Staršovstvo v spolupráci s hospodárskou radou prejednalo sponzorskú ponuku 

na výmenu vykurovacích kotlov. Cestu vidí v postupnom odpájaní 

domovníckeho bytu (zrealizované), kazateľského bytu a kancelárií od 

hlavného vykurovania a pripojenie na lokálne zdroje. Berie na vedomie, 

 že hospodárska rada sponzorským spôsobom pripravuje výmenu okien na 

modlitebni a kazateľskom dome. Staršovstvo vyjadrilo vďačnosť sponzorom 

za ich podporu. 
 

5. Organizačné: 25. 9. – zborová brigáda; 26. 9. – Slávnosť vďakyvzdania + 

obed a odpoludňajší program dôchodcovia; 28. 9. – stretnutie staršovstva. 
 

Staršovstvo navrhlo termín výročného členského zhromaždenia. Súčasťou 

VČZ bude hlasovanie o zotrvaní kazateľa Jána Verčimáka (hlasovanie po  

7 rokoch služby) v našom zbore. Termín zverejníme v „Nedeľníku“. 


