
Všetkých vás srdečne vítame.   
 

Názov homílie: Nevidím zlo, nepočujem zlo...utrpenie iných ma nezaujíma  

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 9:30-37 
 

Využite prosíme možnosť účasti na bohoslužbách prezenčnou formou.  

K účasti na bohoslužbách nie sú potrebné už žiadne potvrdenia ani doklady. 

Zachovávajme však základné opatrenia (dezinfekcia rúk, respirátory).  
 

Nedeľná besiedka pre deti „naživo“ počas bohoslužieb! 

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

E-mail: besiedkacblv@gmail.com 
 

Pre tých, ktorí sa bohoslužieb nemôžu zúčastniť „naživo“, pokračuje možnosť 

bohoslužieb on-line.  

https://www.youtube.com/watch?v=lcWGT6yylDY 

 

Dnes 13.3. bude vysluhovaná i Večera Pánova 

(k dispozícii aj bezlepkový a nekvasený chlieb a nealkoholická hroz. šťava) 
 

Ne 13.3.   8:55 Modlitebné stretnutie 

   9:30 2. pôstna nedeľa – Bohoslužby s Večerou Pánovou  

St 16.3.  Skupinky 

Pi 18.3. 17:45 Stretnutie MDK – mládežnícka miestnosť 

 18:00 Piatkové společenské hry – MC Kontakt 

So 19.3. 18:00 SPOT (stredoškoláci)  

Ne 20.3.   8:55 Modlitebné stretnutie 

   9:30 Bohoslužby – káže: M. Haszics  

 16:00 Vizitačné a výročné členské zhromaždenie  

Ne 27.3. 13:30 Stretnutie seniorov – Hosť: Miroslav Haszics 

 – Téma: Svet v pohybe 
 

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  
 

mailto:besiedkacblv@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=lcWGT6yylDY


 

Uvažujete o krste alebo členstve?  
Pokiaľ uvažujete o krste, alebo 

o členstve v zbore, môžete 

osloviť kazateľov, alebo niektorého  

zo starších zboru. 
 

Možnosť poukázania 2% a 3% 

(dobrovoľníci) z daní pre  

MC Kontakt a Miesto v dome.  

Tlačivá sú na webe a pod nástenkami. 

Konferencia Máme čo zvestovať   

Téma: Urobme zvesť príťažlivou  

Hlavný hosť: Daniel Strange 

Termín: 28.–30. 4. 2022 

Miesto: Hotel Satel Poprad 

Cena: podľa termínu prihlásenia 

Info: https://spolocenstvoevanjelia.sk/ 
 

Priestor na súkromie pre mamičky  

s dieťaťom je v kancelárii zboru  

(pri hosťovskej izbe). 
 

 

Blahoželáme k narodeninám: Helena Machajdíková (65) Levice; Erika 

Molnárová (60) Levice; Jozef Guťan (87) Levice; Júlia Hurajová (78) Levice; 

Štefan Pokoraczký (62) Horná Seč; Drahomíra Grekszová (61) Horná Seč.  

 

60. výročie sobáša si pripomínajú: Jozef a Helena Guťanovci z Levíc 

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa síl a Božie požehnanie.  

 
 

Modlime sa za situáciu na Ukrajine. Za tam žijúcich ľudí postihnutých 

vojenskou agresiou a za lídrov, ktorí prijímajú zodpovednosť a rozhodnutia,  

za dianie v tejto časti sveta.  

Modlime sa za tých, ktorí museli opustiť svoje domovy a stali sa utečencami. 

Modlime sa za silu pre tých, ktorí sa o nich starajú.  
 

 

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 
 

 

Aj v týchto neľahkých časoch nám veľmi pomáhajú vaše finančné dary. 

Vážime si Vašu podporu a veľmi pekne Vám za finančné dary ďakujeme. 
 

             
        100 Eur   50 Eur                      20 Eur                              10 Eur                     5Eur             x Eur 
  

https://spolocenstvoevanjelia.sk/

