
Všetkých vás srdečne vítame.   
 

Názov homílie: „Buď ticho!“..alebo.. „ Dúfaj! Vstaň, volá ťa!“  

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

Bohoslužby vedie: Ján Prišťák ml., vedúci mládeže 

Káže: Miroslav Haszics, kazateľ – správca zboru  

Biblický text homílie: Evanjelium podľa Marka 10:46 - 52   
 

Využite prosíme možnosť účasti na bohoslužbách prezenčnou formou.  
Prenos online bohoslužieb je určený pre tých, ktorí sa zo zdravotných 

a osobných dôvodov nemôžu zúčastniť bohoslužieb „naživo“. 

https://www.youtube.com/watch?v=EGUDKPNSl8Y 

 

 Prekrytie dýchacích ciest počas bohoslužieb je na dobrovoľnom rozhodnutí. 

Prosím, buďme voči sebe navzájom tolerantní! Ďakujeme.   

 

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

 

Ne   1.5.   8:55 Modlitebné stretnutie 

   9:30 Bohoslužby – káže M. Haszics – požehnanie dieťaťa 

Ut   3.5.  18:00 Stretnutie staršovstva 

St    4.5.  18:00 Modlitebná hodina – Levice – M. Haszics 

  18:00 Modlitebná hodina – Horná Seč – J. Prišťák st.  

  18:00 Modlitebná hodina – Dolná Seč – B. Zomborský 

Pi    6.5.  17:45 Stretnutie MDK – mládežnícka miestnosť 

              19:00 Piatkové spoločenské hry – MC Kontakt 

  19:00 Spoločné otvorené stretnutie komunít (téma: chvály) – 

jedáleň 

So   7.5.   18:00 SPOT (stredoškoláci) – MC Kontakt 

Ne   8.5.   8:55 Modlitebné stretnutie 

   9:30 Bohoslužby – káže: J. Henžel – Večera Pánova 

.  18:00 Zborové fórum k zborovej vízii 

Ne  15.5.  12:00 Stretnutie seniorov so spoločným obedom 
 

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  
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Hostiteľkami sú dnes: Viera Garajová a Martina Benčová 

 

Blahoželáme k narodeninám: Zuzana Magnová (81) Levice; Štefan Kováč 

(78) Levice; Emília Machajdíková (69) Horná Seč; Michal Šajben (70) 

Levice; 

 

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

  

Dňa 15.5.2022 pripravujeme stretnutie seniorov s priateľmi z Ukrajiny aj so 

spoločným obedom o 12.00 hod. Prosíme záujemcov - seniorov i hostí 

z Ukrajiny, aby sa prihlásili (kvôli obedu) do nedele 8.5. po bohoslužbách 

u br. Š. Suchánského. Od 13.30 spoločné obecenstvo so svedectvami priateľov 

z Ukrajiny. Pozývame aj mladších, ktorí chcú počuť autentické svedectvá 

ľudí, ktorí pre vojnu museli opustiť svoju krajinu. 

O čom jednalo staršovstvo dňa  21. 4. 2022 

• Staršovstvo vzalo na vedomie obsah správy za zbor CB v Leviciach, určenej    

  do bulletinu konferencie CB 13.- 14. 5.2022 

• Rozhodlo o rozdelení služieb na nedeľných bohoslužbách a na modlitebných  

   hodinách 

• Vzalo na vedomie žiadosť o požehnanie dieťaťa  

• Vzalo na vedomie informácie o stave príprav na spomienkovú slávnosť pri  

   príležitosti 75. výročia presídlenia zboru  

• Rozhodlo o distribúcii podkladov pre zborové fórum, konaného dňa 8.5.2022  

• Prerokovalo náležitosti súvisiace s účasťou na Konferencii CB 13.- 14.                              

   5.2022 

• Vzalo na vedomie priebežné výsledky pastoračného sprevádzania niektorých                                        

   členov zboru 

• Súhlasí s výmenou okna a vchodových dverí na modlitebni v Dolnej Seči  

• Vzalo na vedomie prípravu výmeny okien na juhozápadnej strane     

   modlitebne a prípravu rekonštrukčných prác na kotolni.  

 Najbližšie stretnutie  staršovstva 3. 5. 2022 o 18:00 

 

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. 


