
Všetkých vás srdečne vítame.   
 

Názov homílie: Bohu je všetko možné  

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

Bohoslužby vedie: Jozef Pokoraczký, starší zboru 

Káže: Jaroslav Tomašovský, starší zboru  

Biblický text homílie: Evanjelium podľa Marka 10:17-31 
 

Využite prosíme možnosť účasti na bohoslužbách prezenčnou formou.  

Zachovávajme však základné opatrenia (dezinfekcia rúk, respirátory).  
 

Nedeľná besiedka pre deti počas bohoslužieb! Aj pre deti z Ukrajiny!  
 

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

bohoslužieb on-line.  

https://www.youtube.com/watch?v=hbyh2ZVSmzo 

 

Dnes budú prijímaní noví členovia zboru: Dominika Pokoraczká a Peter Pleva 

 

Čo nás čaká: 
 

Ne   10.4.   8:55 Modlitebné stretnutie 

   9:30 Kvetná nedeľa - Bohoslužby – J. Tomašovský  

 15:00 Nedeľné športy – 6. ZŠ Levice 

Pi   15.4 18:00 Veľký piatok s Večerou Pánovou 

So  16.4. 18:00 SPOT (stredoškoláci) – Paschálna večera – jedáleň CB 

Ne  17.4.   8:55 Modlitebné stretnutie 

   9:30 Veľkonočná nedeľa s krstom (J. Valent) 

Po 18.4.   Zborový výlet (čas a miesto bude upresnené) 

Ne 24.4. 15:00  Spomienková slávnosť k 75. výročiu presídlenia  
 

 

 

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 

SPOT: Diana Chvojková  0905 379 685 chvojkova.diana@gmail.com 

Domovníčka: Oľga Moravská  633 2521

 

 0905 138 211  
 

https://www.youtube.com/watch?v=hbyh2ZVSmzo


 

Blahoželáme k narodeninám: Eva Bálintová (82) Levice; Alžbeta Henželová 

(66) Levice; Ján Zomborský (71) Dolná Seč; Štefan Tomasoszký (82) Levice; 

Helena Haszicsová (89) Dolná Seč; 
 

Hostiteľkami sú dnes: Martina Ildžová a Mária Zomborská 
 

Aprílové číslo časopisu Brána si môžete prevziať u brata Bohuša Fazekaša.  

 

Pracovné hodiny Zborovej kancelárie nájdete na nástenke vo vestibule.  
 

O čom jednalo staršovstvo dňa 29. 3. 2022: 

* schválilo program bohoslužobných a ostatných podujatí na najbližšie 

obdobie; 

* stanovilo termín 8. 5. o 18:00 na uskutočnenie zborového fóra k zborovej 

vízii; 

* Ponúklo Rade možnosť uskutočniť 13.-14.5. Konferenciu CB SR 

v Leviciach (Rada sa rozhodla uskutočniť konferenciu iným spôsobom); 

* Boli zhodnotené predbežné výstupy z vizitácie zboru – očakávame správu 

od vizitátorov; 

* prejednalo zabezpečenie pomoci a starostlivosti o ľudí z Ukrajiny. 

Poskytujeme ubytovanie a inú starostlivosť 36 osobám (ďalší prichádzajú). 

Zabezpečujeme preklad bohoslužieb, stretávanie mamičiek s deťmi, kurzy 

slovenčiny, sociálnu a materiálnu pomoc, sprevádzanie po inštitúciách,... 

Staršovstvo vyjadruje veľkú vďaku jednotlivcom i inštitúciám za podporu pri 

zabezpečovaní tejto pomoci; 

* zobralo na vedomie informácie o pastoračnom sprevádzaní niektorých 

našich členov; 

* staršovstvo vzalo na vedomie výsledky voľby novej správnej a dozornej 

rady SENIOR GARDEN n.o. Zástupcovia Zboru CB v LV do týchto orgánov 

boli zvolení tak, ako to navrhlo staršovstvo. Novým členom dozornej rady sa 

stal Ján Tóth, ktorý nahradil Š. Henžela, ktorý sa stal členom správnej rady SG 

miesto A. Moravského. Staršovstvo súhlasí s úhradou strát SG vo výške 

6200€. Stanovilo i spôsob predkladania návrhu na úhradu strát za 

predchádzajúci rok na nasledujúce roky.;  

* schválilo výšku odmeny pre pracovníčku zboru pri príležitosti jej odchodu 

do dôchodku. Vyjadruje veľkú vďaku za jej dlhoročnú prácu.;  

* prebieha rekonštrukcia okien – na severovýchodnej stene modlitebne; 

* po ukončení vykurovacieho obdobia sa pripravuje aj rekonštrukcia kúrenia 

v modlitebni; 

* staršovstvo jednalo o hľadaní druhého pracovníka (kazateľa) do nášho zboru 

Najbližšie stretnutie staršovstva – 21. 4. 2022 o 18:00.  

 

Číslo účtu pre finančné príspevky: SK14 0900 0000 0000 2861 1356 

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

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


