
Stále pokračuje možnosť zúčastniť sa bohoslužieb on-line!!!  

Premietanie – stream bohoslužieb - MC Kontakt! 

Aktuálny link pre sledovanie bohoslužieb: 
https://www.youtube.com/watch?v=ilW99gN60fg 

 

Názov homílie: Zlaté pravidlo jednania  

Biblický verš CB Levice 2022 

Bohoslužby vedie: Igor Kušnierik, starší zboru 

Káže: Miroslav Haszics, kazateľ – správca zboru  

Biblický text homílie: Evanjelium podľa Matúša 7,12 

Súčasť „online“ bohoslužieb - seriál pre deti "Objavujme s Markom".  

E-mail: besiedkacblv@gmail.com 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Stará vianočná  ozdoba. Krásna. Krehká. Ako človek. V mojej mysli sa začína biť 

myseľ pragmatika s mysľou chlapca - rojka. Pragmatik ponúka obraz nevábnej 

socialistickej prevádzky. Ženy v šatovkách a šatkách s odovzdaným výrazom tváre 

fúkajú ozdoby. Farbia a balia ich. Rutina a zle zaplatená stereotypná práca. 

Nostalgická duša chlapca sa bráni. Pre ňu je tá ozdoba zhmotnením a sprítomnením 

niečoho... až takmer mystického. „Bránou“ do iného času a priestoru.  

„Kam sa to dívaš?“ vytrhla ma z rozjímania moja manželka. „Na ozdobu“...  

„Keď sa ti tak páči, mal by si byť pri nej častejšie ...načo tu inak je...?!“  

Ozaj. Načo sú krásne veci, ktoré nikto nevidí?! Nie je to márnosť? Alebo dokonca 

márnivosť...?! Alebo žiadna KRÁSA neexistuje? Je to len trochu ohriateho 

kremičitého piesku, trochu lacnej farby a trochu ľudského trápenia?! Je to len moja 

nostalgia nad niečím, čo tomu všetkému dáva akúsi „pochybnú“ hodnotu?!  

Bože, prečo robíš nádherné veci? Tie, ktoré vidíme. Tie, ktoré vidí len niekoľko málo 

ľudí. Aj tie, ktoré doteraz žiadne ľudské oko neuzrelo? Prečo? 

Si tak bohatý v KRÁSE. Si tak bohatý, že si to jednoducho môžeš dovoliť?  

Pripravil si niečo krásne... a tá KRÁSA čaká - stáročia a tisícročia, aby k nej raz 

mohol človek vzhliadnuť? Vzhliadnuť ku KRÁSE, ktorú nikdy neobjaví oko  

a nedotkne sa jej myseľ cynického pragmatizmu.  

Moja žena má pravdu. Ku KRÁSE treba chodiť častejšie. To je to najlepšie,  

čo môžeme urobiť. Možno by sme k nej, do prítomnosti tej BOŽEJ KRÁSY,  

mali vstupovať čo najčastejšie.  

Len tak, nechať aby nás oslovovala tým, aká je. KRÁSNA. Aby sme sa ňou 

„nakazili“. Nebuďme v tomto zmysle v „dobrovoľnej karanténe“,  keď nemusíme.     
 

Miroslav Haszics  
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ilW99gN60fg


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. 

Ak máte záujem o zapožičanie alebo 

nákup kníh, kontaktujte Anku 

Markušovú v zborovej kancelárii: 

036/633 2520. 

 

Blahoželáme k narodeninám: Irena Černíková (82) Nový Tekov;  

Eva Kerekrétyová (64) Starý Tekov; Ján Henžel (68) Levice; Ján Bálint (85) 

Levice.  
 

Bohoslužby 
 

9.1. – káže J. Verčimák – stream bohoslužieb – Večera Pánova 

16.1. – káže M. Haszics – stream bohoslužieb 

od 18.1.- pripravujeme Týždeň za jednotu kresťanov (viac info nabudúce) 
 

Bohoslužby „na živo“ do počtu 30 ľudí. Trvá možnosť spoločného 

sledovania bohoslužieb (v MC Kontakt). Možnosť sledovania prenosu 

bohoslužieb v jedálni zborového domu ukončená.  

Pre bohoslužby „na živo“ a spoločné sledovanie bohoslužieb  

(MC Kontakt) naďalej zostáva v platnosti podmienka zaočkovanosti. 

Ďakujeme za pochopenie! 
  

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. 

 

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  
 


