
Všetkých vás srdečne vítame.   
 

Názov homílie: Príbeh lásky, provokujúci k vražde 

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

Bohoslužby vedie: Jaroslav Tomašovský, starší zboru 

Káže: Miroslav Haszics, kazateľ – správca zboru 

Biblický text homílie: Evanjelium podľa Marka 12,1-12   
 

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=3-kf88iG8Bk 

  

Nedeľná besiedka pre deti počas bohoslužieb (aj pre deti z Ukrajiny).  

 

Ne   29.5.    8:55 Modlitebné stretnutie 

    9:30 Bohoslužby – káže M. Haszics 

  15:00 Nedeľné športy – 6. ZŠ 

Ut     1.6.  18:00 Modlitebná hodina – Levice – Š. Evin 

  18:00 Modlitebná hodina – Horná Seč – M. Haszics 

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

Pi      3.6.  17:45 Stretnutie MDK – mládežnícka miestnosť 

  19:00 Otvorené spoločné stretnutie komunít  

              19:00 Piatkové spoločenské hry – MC Kontakt 

So     4.6.  18:00 SPOT (stredoškoláci) – MC Kontakt 

Ne     5.6.    8:55 Modlitebné stretnutie 

    9:30 Bohoslužby – káže: M. Haszics 

  15:00 Nedeľné športy – 6. ZŠ 

 

 

 

 

 

 

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
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 0905 138 211  
 



  

 

Blahoželáme k narodeninám: Ondrej Černík (86) Nový Tekov; Juliana 

Lüleiová (76) Levice;  
 

Hostiteľkami sú dnes: Elena Henželová (HS) a Ľubica Fazekašová 

 

Diana Chvojková zo zborovej kancelárie bude v dňoch 25. 5. do 8.6. služobne 

odcestovaná. V prípade potreby ju môžete kontaktovať na mailovej adrese: 

levice@cb.sk/chvojkova.diana@gmail.com  alebo tel. čísle 0905 379 685.  

 

Ak dá Pán v sobotu 28.5. od 8:30 by sme chceli mať jarnú zborovú brigádu. 

Niektoré práce budú závislé od počasia. V prípade, že nebude pršať, by sme 

chceli urobiť niektoré ďalšie vonkajšie práce v exteriéri (pred modlitebnou, 

v záhrade, okolo fary..). Radi by sme umyli aj niektoré okná na modlitebni 

a vyčistili resp. upratali vnútorné priestory. Ale hádam najdôležitejším 

zámerom je pomoc pri rekonštrukcii priestorov kotolne. K tomuto niekoľko 

slov od brata B. Bálinta: Bude potrebné upraviť niektoré časti technológie 

a plánujeme  vymeniť tiež elektrický rozvádzač a meranie a reguláciu. 

Uvedené práce by sme chceli zrealizovať čiastočne svojpomocne a čiastočne 

dodávateľským spôsobom. Veľmi by som chcel poprosiť majstrov z uvedených 

profesií, ktorí by mali čas a ochotu akokoľvek pomôcť pri tejto rekonštrukcii, 

aby ste ma kontaktovali, a ja vás následne oslovím s konkrétnou požiadavkou 

a termínom realizácie. Aj deň či dva bude iste veľkou pomocou. Niektoré 

demontážne práce budeme realizovať už na zborovej brigáde.  

Vy, čo môžete a ste ochotní v tomto čase pomôcť b. Bálintovi, kontaktujte ho 

osobne alebo telefonicky.  

Vy, čo chcete pomôcť s ostatnými prácami, prosím prihláste sa sestre  Diane 

Chvojkovej (osobne, alebo emailom resp. telefonicky - kontakt sa nachádza 

nad týmto oznamom).       

 

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. 
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