
 

Všetkých vás srdečne vítame.   
 

Názov homílie: Prečítajme si zajtrajšie noviny... 

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 13,14-23 
 

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

a osobných dôvodov nemôžu zúčastniť bohoslužieb „naživo“. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nbcLsPjq-zs 

 

Počas letných prázdnin besiedka nebude. 

Pre deti je k dispozícii zborová záhrada, v prípade nepriaznivého počasia 

jedáleň.  
 

Predplatitelia časopisov Brána a Dialóg si môžu najnovšie číslo prevziať u brata Bohuša 

Fazekaša.  

 

Naši priatelia z Ukrajiny by sa nám radi odvďačili za našu pomoc, a preto nás 

pozývajú na spoločný obed po nedeľných bohoslužbách dňa 10. 7. 2022. Ak aj 

vy chcete prispieť tomuto pohosteniu, prineste prosím za tácku koláčov alebo 

zákuskov. Ďakujeme.  
 

Dnes 10.7. bude vysluhovaná i Večera Pánova 

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

 

Ne    10.7.   8:55   

  9:30 

Modlitebné stretnutie 

Bohoslužby – káže M. Haszics +Večera Pánova  

Ne    17.7. 

 

17. – 23.7. 

  8:55 

  9:30 

Modlitebné stretnutie 

Bohoslužby – káže M. Haszics  

KECY tábor  

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=nbcLsPjq-zs
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Blahoželáme k narodeninám: Ján Nagy (70) Levice; Martin Marföldi (66) 

Horná Seč; Štefan Greksa (61) Horná Seč; Štefan Zomborský (75) Levice; 
 

Hostiteľkami sú dnes: Eva Márföldiová a Valéria Potocká 

 

O ČOM JEDNALO STARŠOVSTVO DŇA 7.7.2022 

● Prítomní hostia - J. Kohút st. a Štefan Suchánsky informovali staršovstvo 

o podujatiach a prioritách práce so seniormi.  

● Službu seniorom zabezpečuje sedemčlenný diakonický tím. Br. Kohút 

vyjadrili vďačnosť za možnosť takejto práce v zbore. Členovia tímu so 

seniormi udržujú pravidelný kontakt, počas pandémie telefonicky, teraz 

hlavne osobne. J. Kohút posiela seniorom každý mesiac spoločný list. Slúži aj 

pastoračne, k tomu cíti povolanie aj obdarovanie. Bratia by uvítali príchod 

mladších seniorov do tímu, ktorí by túto službu postupne prebrali. Seniori vo 

veku 60 - 70 rokov, nejavia veľký záujem o spoločné stretnutia. Vidíme 

potrebu platformy pre skupinu zameranú na týchto ľudí. 

● Staršovstvo sa zaoberalo účasťou priateľov z Ukrajiny pri eucharistii. 

● Vyjadruje veľkú vďačnosť všetkým tým, ktorí sa podieľali na príprave a 

organizácii Zborového dňa a Slávnostnom ukončení školského roka v CZŠ 

Narnia 26. 6. 2022. 

● Staršovstvo vyjadruje veľkú vďaku mladej hudobnej skupine a Kontaktu za 

výborne zorganizovanú akciu – Večer chvál 1.7.2022. 

● Ďalej sa ako zbor snažíme pomáhať našim priateľom z Ukrajiny. 

V súčasnosti riešime najmä prechody z jedného ubytovania do druhého 

v rámci mesta. Oceňujeme nasadenie žien, ktoré vyučujú slovenský jazyk, 

zapojili sa do starostlivosti o deti a prekladateliek počas bohoslužieb. 

Podporujeme vznikajúce vzťahy, ktoré pomáhajú v ich integrácii. Stále 

funguje fond pre potreby ľudí z Ukrajiny. 

● Staršovstvo upresnilo rozpis podujatí a služieb do septembra 2022 . 

● Pokračuje v hľadaní ďalšieho služobníka (kazateľa, vikára) pre náš zbor 

● Zobralo na vedomie prevody členstva medzi našimi zbormi. 

● Potvrdilo rozhodnutie ukončiť službu v M. Ludanoch  

● Staršovstvo zobralo na vedomie výzvu komisie pre Poriadok na 

predkladanie návrhov na jeho zmenu. 

● Vzalo na vedomie návrh na zriadenie neprenosnej pokladnice pri vchode do 

modlitebne. 

Najbližšie stretnutie staršovstva dňa 25. 8. 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. 


