
 

Všetkých vás srdečne vítame.   
 

Názov homílie: Paradoxná doxa  

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

Bohoslužby vedie: Jozef Kováč, vedúci SPOTu 

Káže: Miroslav Haszics, kazateľ – správca zboru 

Biblický text homílie: Evanjelium podľa Marka 12,35 - 40 
 

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=QqGvZS_8nXY 

 

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

 

Ne   19.6.    8:55 Modlitebné stretnutie 

    9:30 Bohoslužby – káže M. Haszics  

  15:00 Nedeľné športy – 6. ZŠ 

St     22.6.    Skupinky 

Pi     24.6.  17:45 Stretnutie MDK – mládežnícka miestnosť 

  19:00 Beseda o knihe Prečo (ne)chcem byť kresťan – MC Kontakt 

Ne   26.6.    8:55 Modlitebné stretnutie 

 

 

Pi      1.7 

   9:30 

 15:00 

 18:00 

Bohoslužby – káže: M. Haszics  

Zborový deň – Horná Seč 

Večer chvál – MC Kontakt 

 

 

 

 

 

 

 

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=QqGvZS_8nXY
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mailto:levice@cb.sk
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Blahoželáme k narodeninám: Karol 

Tichý (88) Levice; Eva Márföldiová 

(60) Levice; Magdaléna Baranová (69) 

Levice; Darina Hankószka (75) 

Levice; 
 

Hostiteľkami sú dnes: Milena 

Zomborská a Marta Tomašovská (HS) 

 

 

Zborový deň: Využite, prosím, 

Zborový deň, ktorý sa v prípade 

dobrého počasia uskutoční 26.6. 

o 15:00 na ihrisku v obci Horná Seč, 

k pozvaniu svojich blízkych 

a známych.  

 

 

Ak by ste vy alebo vaši blízki mali 

záujem o vyslúženie Večere Pánovej 

vo vašej domácnosti (z dôvodu 

vysokého veku, nevládnosti, 

zdravotných ťažkostí), kontaktuje 

telefonicky alebo mailom, prosím, 

zborovú kanceláriu, alebo kazateľa 

Miroslava Haszicsa. Kontakty sú 

uvedené na prvej strane Nedeľníka.  

 

V dňoch 20.6. – 23.6. bude Diana 

Chvojková zo zborovej kancelárie 

pracovne odcestovaná. V prípade 

potreby kontaktujte kanceláriu 

mailom alebo telefonicky (na 

súkromné t.č.), kontakt nájdete na 

prvej strane nedeľníka.  

 

Na Zborový deň 26.6. by sme 

potrebovali zapožičať menšiu 

mrazničku. Ak nejakú máte 

k dispozícii, prosím, ozvite sa 

Janke Kušnierikovej: 0907 079 142. 

Ďakujeme.  

Udalosti v MC Kontakt: 

24.6 o 19:00 – Booktour autorov 

podcastu Zabudnuté cesty (Janči 

Máhrik a José Calvo Aquilar) 

s knihou Prečo (ne)chcem byť 

kresťan 

25.6 o 18:00 - Koncert “A tribute 

to ABBA“  

 

 

 

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. 


