
 

 

 
 

S celkom príjemnou nostalgiou 
spomínam na „pionierske“ časy na základnej škole. Ideoví pracovníci 

z času na čas zorganizovali podujatia nie nepodobné nášmu Dňu rodiny. 

V školskom areáli hrala príjemná budovateľská hudba, pre nás – deti – 

boli pripravené rôzne zaujímavé stanovištia s aktivitami. Spolu  

s myšlienkami o krajšej budúcnosti, kam smerujeme so spriateleným 

Sovietskym zväzom, som do seba nasával presvedčenie, že život je 

smerovanie k šťastiu, ktoré je – pod ochranou starostlivého štátu – 

nablízku. Tisícročia útlaku, bied, chudoby a vojen sú za nami. 

Chápem ľudí, ktorým je ľúto za tamtými časmi. Naozaj ťažko sa 

prebúdza zo sna, že „nebo“ si na zemi urobiť nedokážeme. Tento svet 

naprojektoval niekto iný než socialistickí plánovači, a do jeho podstaty 

votkal myšlienku, že boj dobra a zla bude prebiehať do konca vekov.  

A tak sme sa „neprebudili“ do sveta, kde všetko potrebné vybojovali 

minulí hrdinovia a my len žneme ovocie ich hrdinstva. Tisícročné zápasy 

ľudstva sú pred nami rovnako, ako tu boli vždy. Zápasy so zlom vo 

svete – to je tá ľahšia časť, ale tiež s porušenosťou, ktorá je v nás – 

a ktorú nevidíme tak zreteľne. 
pokračovanie na poslednej strane 

Bohoslužby 

1.3. 9:30  Ján Verčimák 

8.3. 9:30  Juraj Kohút ml. 

VEČERA PÁNOVA 

15.3. 9:30  Marek Tomašovič  

22.3. 9:30 

17:00 

 Milan Prišťák 

ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE 

29.3. 9:30  Daniel Jurčo  
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Modlitebné stretnutia v stredu   
 

 
Levice 
(18:00) 

Horná Seč 
(19:00) 

Dolná  Seč 
(18:00) 

M.Ludany 
(18:00) 

N. Tekov 
(18:00) 

4.3. E.Kohútová Senior Garden O.Kerekréty  V.Suchánsky 

11.3. R.Števko M.Tomašovský  M.Prišťák  

18.3. J.Prišťák ml. Senior Garden J.Verčimák  B.Zomborský 

25.3. V. Suchánsky M.Haszics  Š.Hasič  

Porada staršovstva 
 16.3. pondelok 18:00 

Konferencia Máme čo zvestovať  
Téma: Zvestujeme piesne, ktoré spieval Ježiš 

 26.3.-28.3. štvrtok-sobota Hotel Satel, Poprad 

Stretnutie seniorov s obedom o 12:00. Hosť: Daniel Jurčo  
 29.3. nedeľa 13:30 

Hospodárenie zboru 
Záujemcovia s detailnými alebo konkrétnejšími otázkami k zborovému 

hospodáreniu môžu v deň konania členského zhromaždenia využiť čas 

hodinu pred jeho začiatkom (od 16:00 hod). 

MaMi klub  

 4.3. streda 9:30  18.3. streda 9:30 

 11.3. streda 9:30  25.3. streda 9:30 

Hostitelia 
1.3. Haszicsová Darina 

Potocká Valéria 
22.3. Machajdíková Mária 

Prištiaková Ľubica 

8.3. Kováčová Júlia 

Bálintová Mária 

29.3. Zomborská Milena 

Tomašovská Marta (HS) 

15.3. Lüleiová Júlia 

Guťanová Miriam (HS) 

  



   

Blahoželáme k narodeninám 
Moravský Jozef, Kalná nad Hronom, (65) 8.3. 

Fazekašová Perla, Levice, (81) 12.3.  

Guťan Jozef, Levice, (80) 15.3.  

Valent Ondrej, Levice, (69) 15.3.  

Moravská Alžbeta, Horná Seč, (76) 16.3.  

Henžel Štefan, Levice, (90) 17.3.  

Hurajová Júlia, Levice, (71) 17.3. 

Moravská Marianna, Levice, (64) 22.3. 

Vetorová Margita, Levice, (75) 23.3.  

Naďová Elena, Horná Seč, (67) 24.3.  

Bencsová Alžbeta, Levice, (68) 26.3.  

Márföldiová Anna, Horná Seč, (73) 30.3. 

O čom rokovalo staršovstvo vo februári 
Informácie sú dostupné v tlačenom vydaní Infolistu. 

 

Milí bratia a sestry, staršovstvo zboru v Leviciach, 
radi by sme Vám chceli veľmi poďakovať za pomoc, ktorú ste nám 

prejavili v minulom roku, keď ste vyhlásili zbierku na pomoc prestavbe 

modlitebne v Michalovciach, i keď ste mali napnutý finančný rozpočet 

a mnoho ďalších rozbehnutých projektov na pomoc rôznym stranám. 

Tiež ďakujeme tým, ktorí zareagovali na túto prosbu a prispeli nejakou 
čiastkou. Každý príspevok, aj modlitebný, aj finančný, aj konkrétnou 

pomocou či radou je pre nás povzbudením a krokom k tomu, aby sme 

mohli dokončiť rozbehnuté dielo, ktoré by sme radi toho roku dokončili, 

hoci je pred nami ešte viacero pracovných i finančných výziev. 

Ešte raz Vám veľmi ďakujeme za pomoc i povzbudenie, ktoré sme tým 
od Vás získali! 

Bohdan Roháček, kazateľ v CB Michalovce 
 



  

  

dokončenie z prvej strany  

Aj keď – o jednom dávnom hrdinovi hovoriť môžeme. Síce neodstránil 

imperialistov, súkromné vlastníctvo či spoločenské triedy – dokonca ani 

vtedajšie otrokárstvo. Jeho zbraňou bolo slovo Otca a poníženie až na 

smrť. Tým ukázal cestu aj nám. Dôverne pozná ťažobu našich zápasov. 

Preto vtedajších učeníkov i nás dokáže povzbudiť slovami „Poďte, 

odpočiňte si“ alebo „Vo svete máte súženie, ale nebojte sa – ja som 

premohol svet.“  

Je to On – udatný hrdina, knieža pokoja, Otec večnosti. 
Rasťo Števko 

 

Pomôžte 
pri umývaní okien na zborovom dome; bratia aj sestry v sobotu 

11. apríla o 8:30. Ďakujeme  
 

Kontakty 
Internetová stránka zboru: www.cblv.sk 

Kancelária zboru S.Chalupku 7  633 2520, levice@cb.sk 

Správca zboru: Evin Štefan 29. augusta 25  631 6399; 0908 655 262 

Kazateľ Juraj Kohút v Trnave  0907 663 552

Vikár: Verčimák Ján  0905 629 663 

Domovník  633 2521 

Čísla účtov pre príspevky na činnosť zboru a jeho projekty: 

Zborový účet:        28611356/0900 

Misijná práca v Trnave:   7143566003/5600 

Mládežnícke centrum:     1611525951/0200 

Miesto v dome:       7143562002/5600; VS: 5555 

Dom pre seniorov:     7143569001/5600; VS: 3333 

 

 

Zodpovedný redaktor Infolistu: Rastislav Števko 

Uzávierka čísla: Vždy v stredu pred poslednou nedeľou v mesiaci. 

mailto:levice@cb.sk

