
Bohoslužby až do odvolania prebiehajú on-line!!!  
 

Aktuálny link pre sledovanie bohoslužieb: 

https://www.youtube.com/watch?v=uI-p-UoWI_M 
 

 

Názov homílie: Keď ti ani tvoji vlastní nerozumejú..  

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

Bohoslužby vedie: Igor Kušnierik, starší zboru 

Káže: Miroslav Haszics, kazateľ – správca zboru  

Biblický text homílie: Evanjelium podľa Marka 6:1-6 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Milí priatelia, vstupujeme do adventného obdobia.  

Zhoršujúca sa epidemiologická situácia nás podobne, ako minulý rok, 

postavila do neľahkej situácie. Iste nám budú chýbať bohoslužby a iné 

stretnutia „na živo“. Aspoň čiastočne nám ich nahradia naše online prenosy. 

Prosím, nenechajme si nepriaznivými okolnosťami vziať radosť z očakávania 

Kristovho príchodu. Nech nehoria len sviečky na našich adventných vencoch, 

ale i viera, nádej a láska v našom srdci. Čím je tma väčšia o to je vzácnejšie 

každé, aj to malinké svetlo. Buďme svetlom, lebo BOH je SVETLO. Myslime 

prosím aj na tých z nás, ktorí i v tomto čase potrebujú naše modlitby a pomoc. 

Na nemocných, na obetavých, ale vyčerpaných zdravotníkov, na seniorov, 

na tých, čo žijú sami... 

Usilujme sa byť nositeľmi pokoja a hľadajme to, čo prospieva rastu Božiemu 

dielu a nie to, čo nás od neho vzďaľuje.   

Prajem vám všetkým požehnaný advent, v ktorom budeme môcť vďaka Božej 

pomoci prežívať pokoj a nádej i uprostred nepokoja a beznádeje. 
Miroslav 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  

Aj v tomto čase môžete prispieť na potreby zboru:  

SK14 0900 0000 0000 2861 1356 

https://www.youtube.com/watch?v=uI-p-UoWI_M


Upozornenie ! 

na základe vládneho rozhodnutia 

pozastavujeme nedeľné bohoslužby 

a modlitebné hodiny "na živo"  

až do odvolania (ukončenie 

lockdownu).  
 

5% z darov, ktoré ste venovali zboru 

v r. 2020, môžete uplatniť do konca 

novembra. Oznámte to A. Markušovej 

telefonicky 036/633 2520. 

Záujemcovia o časopis Dialóg  

v r. 2022 prihláste sa br. Bohušovi 

Fazekašovi do 30. novembra. 

Mobil: 0910 904 270. 
 

Nový občasník MC KONTAKT  

už čoskoro vo vašich poštových 

schránkach alebo emailoch. Kto má 

záujem o odoberanie, nech sa nahlási 

Janke Kušnierikovej: 0907 0749 142. 

 

 

Blahoželáme k narodeninám: Zuzana Sudická (97) Dolná Seč. 

50. výročie sobáša si pripomínajú: Jozef a Marianna Moravskí z Levíc. 
 

 

O čom jednalo staršovstvo 18. novembra 2021  

1. Pastorácia dlhodobo vzdialených členov zboru.  

2. Bohoslužby za súčasných protipandemických opatrení:  

    - 21. 11. 2021- bohoslužby pre 100 zaočkovaných ľudí v priestoroch 

    zborového domu a ďalší (hlavne mladí) v MC Kontakt. 

    - Od 28.11.2021 nakoľko sa limit bude znižovať, do zborového 

    domu budeme pozývať seniorov a do MC Kontakt – mladých. Ostatní doma 

    na streame. (Uznesenie t.č. už nie je platné! – pozn.) 

    - Staršovstvo dostalo podnet organizovať v nedeľu dvoje bohoslužby po 

    sebe. Zatiaľ túto formu nevidíme za schodnú po organizačnej stránke. 

3. Plánovanie bohoslužieb počas sviatkov (online) 

    - Sviatočné bohoslužby 24. decembra o 22.00-23.00; 

    - Sviatočné bohoslužby 25. a 26. decembra o 9.30; 

    - Novoročné modlitby – 1.1. 2022  - 10.00 ??? (bude upresnené); 

    - Nedeľné bohoslužby 2. januára 9:30 - výklad zborového hesla.  

4. Príprava vizitácie: (Termín vizitácie odložený na január 2022! – pozn.) 

    - Vizitačný dotazník staršovstvo vyplní a zašle vizitátorom. 

    - Staršovstvo navrhlo program vizitácie 10. – 12. 12. 2021.  

5. Žiadosť o podporu rómskeho spoločenstva vo Vítkovciach. 

    Na základe listu od brata kaz. M. Kačura sa staršovstvo rozhodlo podporiť 

    toto spoločenstvo jednorazovou sumou.  

6. Postrehy z členských zhromaždení 7. a 14. 11. 

    Boli zhodnotené výsledky oboch členských zhromaždení. 

    Staršovstvo berie na vedomie výsledok hlasovania o zotrvaní kazateľa Jána 

    Verčimáka a vyjadruje poďakovanie volebnej komisii a tajomníkovi RCB 

    za organizáciu a zabezpečenie hlasovania. 

7. Najbližšie staršovstva: 9. 12. 2021 o 18:00. 


