
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 

(do interiéru vstupujú len zaočkovaní návštevníci, pri vchode dezinfekcia rúk,  

na bohoslužbách máme správne nasadené respirátory.)  
 

Približne pol hodinu po začiatku bohoslužieb začína program pre 

predškolské a školské deti v určených priestoroch. 

 

Názov homílie: Vymeň strach za bázeň  

Séria: Evanjelium – dobrá správa pre nedokonalých ľudí o dokonalom diele 
 

Bohoslužby vedie: Ján Prišťák ml., vedúci mládeže 

Káže: Ján Verčimák, kazateľ zboru pre mládež a MDK 

Biblický text homílie: Evanjelium podľa Marka 5:1-20 
 

Čo nás čaká v najbližšom čase 
 

Ne 7.11.   8:55 Modlitebné stretnutie 

   9:30 Bohoslužby  

 14:30 Nedeľný šport – 6. ZŠ Levice 

 17:00 Výročné členské zhromaždenie 

St 10.11. 18:00 Modlitebná hodina – Levice – J. Verčimák 

 18:00 Modlitebná hodina – Večera Pánova – H.Seč – M. Haszics 

 18:00 Modlitebná hodina – Dolná Seč – J. Prišťák st.  

Pi 12.11. 17:45 Stretnutie MDK – mládežnícka miestnosť 

 19:00 Stretnutie mládeže 

 18:00 Piatkové spoločenské hry – MC Kontakt 

So 13.11. 18:00 SPOT (stredoškoláci) – MC Kontakt  

Ne 14.11.   8:55 Modlitebné stretnutie 

   9:30 Bohoslužby – káže: M. Haszics – Večera Pánova 

 11:00-16:00 Členské zhromaždenie – hlasovanie o zotrvaní  

           kazateľa Jána Verčimáka v Zbore CB Levice 
 

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  
 



Program členského zhromaždenia 

v nedeľu 14.11. 2021 o 11:00. 
Hlasovanie o zotrvaní kazateľa Jána 

Verčimáka ako kazateľa Zboru CB 

v Leviciach. (Čl.36,3 Poriadku CB.) 

Hlasovanie sa uskutoční dňa 

14.11.2021 v priestoroch modlitebne 

(vestibul). Členské zhromaždenie 

s jediným bodom bude nadväzovať na 

nedeľné zhromaždenie zboru a začne 

hneď po skončení nedeľnej 

bohoslužby (cca o 11:00). Členovia 

zboru môžu hlasovať kedykoľvek, 

v čase od začatia ČZ, až do 16:00.  

Hlasovanie o zotrvaní kazateľa 

zabezpečí volebná komisia a riadi  

poverený člen rady Rady (J. Henžel).  

Ak sa niekto v danom čase nemôže 

dostaviť k hlasovaniu do priestorov 

modlitebne, požiada volebnú komisiu 

o možnosť hlasovať mimo členského 

zhromaždenia. 
 

5% z darov, ktoré ste venovali zboru 

v r. 2020, môžete uplatniť do konca 

novembra. Oznámte to Anke 

Markušovej osobne alebo telefonicky 

036/633 2520. 

Vo veku 87 rokov si Pán Boh 

odvolal brata Štefana Brtku. 

Posledná rozlúčka s ním bude  

v utorok 9. novembra o 14:30 

 v Žemliaroch.  
 

Záujemcovia o časopisy v r. 2022 

prihláste sa a uhraďte predplatné  

br. Bohušovi Fazekašovi: 

Brána: do 12. 11., predplatné 23 Eur; 

Dialóg: do 30.11., predplatné 22 Eur. 
 

Predplatitelia si môžu prevziať 

októbrové číslo Dialógu. 
 

Súčasným aj budúcim hostiteľom 

Prosíme rodiny, ktoré sa chcú pridať 

do služby prijímania hostí 

k nedeľnému obedu, aby to oznámili 

do kancelárie zboru do 26. 11. Tiež 

nám, prosím oznámte, ak v tejto 

službe už nemôžete pokračovať. 
 

Knižné novinky 

Ed Shaw: Dá sa takto žiť? 

Evanjelium podľa Marka – otázky 

a obrázky;  

Evanjelium podľa Marka – pre deti – 

otázky a obrázky + pracovné listy. 

Ján Jančovic: Každý pošiel svojou 

stranou. 
 

 

55. výročie sobáša si pripomínajú: Štefan a Ružena Suchánski z Levíc. 

 

 
 

Číslo účtu pre finančné príspevky: 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. 


