
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 – max. 100 osôb, 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: Neboj sa, nič nie je stratené  

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

Bohoslužby vedie: Dušan Fazekaš, vedúci SPOT-u 

Káže: Miroslav Haszics, kazateľ – správca zboru  

Biblický text homílie: Evanjelium podľa Marka 5:35-43 
 

 

Čo nás čaká v najbližšom čase 
 

Ne 21.11.   8:55 Modlitebné stretnutie 

   9:30 Bohoslužby  

 15:00 Nedeľný šport – 6. ZŠ Levice 

St 24.11. 18:00 Modlitebná hodina – Levice – M. Haszics 

 18:00 Modlitebná hodina – Horná Seč – J. Verčimák 

 18:00 Modlitebná hodina – Dolná Seč – D. Fazekaš 

 15:00 Chill stredy – MC Kontakt 

Pi 26.11. 17:45 Stretnutie MDK – mládežnícka miestnosť 

 19:00 Stretnutie mládeže 

 18:00 Piatkové spoločenské hry – MC Kontakt 

So 27.11. 18:00 SPOT (stredoškoláci) – MC Kontakt  

Ne 28.11.   8:55 Modlitebné stretnutie 

   9:30 Bohoslužby – 1. Adventná nedeľa - M. Haszics 
 

 

 

 

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  
 



Uvažujete o krste alebo členstve?  
Pokiaľ by ste sa radi porozprávali 

o krste alebo o členstve v zbore, 

môžete osloviť kazateľov alebo 

niektorého zo starších zboru. 
 

Upozornenie ! 

Epidemiologické  opatrenia 
Od  21.11. je kapacita našich 

nedeľných bohoslužieb zredukovaná 

na max. 100 očkovaných účastníkov.  

Online bohoslužby pre mládež, SPOT 

a MDK budú v MC Kontakte 

v rovnakom čase.   
 

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 

Záujemcovia o časopis Dialóg  

v r. 2022 prihláste sa a uhraďte 

predplatné 22 Eur br. Bohušovi 

Fazekašovi do 30.11. 
 

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 

Čítanie na každý deň: 

Betina R.: Ako bolo na počiatku;  

Chlieb náš každodenný 
 

Predplatitelia si môžu prevziať 

novembrové číslo Brány. 
 

Kazateľ Ján Verčimák má do 

21.11.2021 dovolenku. 
 

Blahoželáme k narodeninám: Ondrej Sucháč (61) Dolná Seč; Julia 

Kováčová (75) Levice; Zuzana Rauszová (82) Starý Tekov; Štefan Greksa 

(92) Horná Seč; Blažena Suchanská (64) Levice; Helena Valentová (73) 

Levice. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


