
Bohoslužby až do odvolania prebiehajú on-line!!!  
 

Aktuálny link pre sledovanie bohoslužieb:  
https://www.youtube.com/watch?v=rTomDPhhM9I 

 

Názov homílie: Zoskoč konečne z plota  

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

Bohoslužby vedie: Ján Prišťák st., vedúci besiedky 

Káže: Ján Verčimák, kazateľ zboru pre mládež a MDK  

Biblický text homílie: Evanjelium podľa Marka 6:6-13 

K sledovaniu bohoslužieb pozývame aj všetky deti, čaká ich nový seriál 

"Objavujme s Markom".  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Milí priatelia,  

advent je obdobím očakávania. Čo to vlastne očakávame?  

Koniec nie príliš vydareného kalendárneho roku?  

Očakávame upokojenie rozbúrenej geopolitickej a hospodárskej situácie  

vo svete? Koniec pandémie? 

Dúfame v lepší nasledujúci rok? Dúfame, že u vrcholných politikov 

a svetových hospodárskych hráčov, napokon predsa zvíťazí zdravý úsudok?  

Že prídu lepšie časy, keď nebudeme čeliť obmedzeniam, hrozbe straty zdravia, 

ba dokonca života, v dôsledku pandémie? 

Zvesť prvých Vianoc, podobne ako tých, ktoré sú práve pred nami zaznieva  

na pozadí mocenských, hospodárskych a spoločenských zápasov.  

Na prvý pohľad tá vianočná zvesť pôsobí tak bezvýznamne. V porovnaní 

s problémami, ktoré ľudia práve riešia. Ale zdanie často klame. To čo sa javí 

ako bezvýznamné, slabé a zraniteľné sa môže ukázať ako silné a premáhajúce. 

Je mojou túžbou, aby sme boli premožení zvesťou Vianoc:  Sláva Bohu na 

výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle... Boh na nás nezabudol.  

Nie sme na všetky tie starosti a trápenia sami. Bohu vďaka.   
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  

https://www.youtube.com/watch?v=rTomDPhhM9I


Upozornenie ! 

na základe vládneho rozhodnutia 

pozastavujeme nedeľné bohoslužby 

a modlitebné hodiny "na živo"  

až do odvolania (ukončenie 

lockdownu).  
 

Plánovaná vizitácia zboru v dňoch  

10. -12. 12. 2021 sa vzhľadom na 

epidemiologickú situáciu a návrh 

vizitátorov, v plánovanom termíne 

neuskutoční.  
 

Porada staršovstva: 9.11. o 18:00. 

Vytvorili sme novú e-mailovú adresu 

besiedkacblv@gmail.com  
… viac sa dozviete v nedeľu počas 

on-line bohoslužieb ☺ 
 

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. 
 

Prosíme vedúcich zborových 

zložiek, aby finančné požiadavky na 

rok 2022 nahlasovali a konzultovali 

s hospodárom zboru do konca roka.  
 

 

Blahoželáme k narodeninám: Bohuslav Fazekaš (64) Levice;  

Zlatica Csehová (63) Levice. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Aj v týchto neľahkých časoch a za situácie, že sa „stretávame“ len v on-line 

priestore, nám veľmi pomáhajú vaše finančné dary. Veľmi pekne ďakujeme. 
 

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. 


