
 

 

 
 

Optika 

našich očí a zrakového vnímania prináša prekvapenia aj paradoxy. 

Niekto nosí plusové dioptrie, iný mínusové. Jedni s vyšším vekom 

potrebujú mať okuliare poruke (ak nie na nose), iní ich naopak začnú 

odkladať. Potrebujeme vidieť, chceme vidieť a radi sa pozeráme.  

Naše zorné pole je dosť široké a veľkou výhodou je dobré periférne 

videnie. Hoci pozeráme jedným smerom alebo na jednu vec, spontánne 

registrujeme aj dianie okolo. Vnímame súvislosti a v prípade potreby 

môžeme predvídavo reagovať. Očné lekárstvo pozná diagnózu „tunelové 

videnie“, termín, ktorý si teraz vypožičiam. Prejavuje sa stratou 

periférneho videnia a zúžením zorného poľa. 

Totiž aj pri zdravých očiach môžeme podliehať tunelovému videniu alebo 

vnímaniu sveta. Napríklad film. Nielenže sme očami a mysľou sústredení 

hlavne na obrazovku – a môže to byť displej mobilného telefónu alebo 

obria obrazovka pred štadiónom – kedy prestávame vnímať svet naokolo 

(muži a šport, ženy a seriály – pravda, s určitým zovšeobecnením). No 

aj dej filmu (alebo diania na štadióne) je ohraničený záberom kamery. 

Keby sme mohli sledovať danú scénu alebo sekvenciu v realite, videli by 

sme oveľa viacej. Bližšie k tomuto pozeraniu a vnímaniu má divadlo. 
pokračovanie na poslednej strane 

Bohoslužby 

6.9. 9:30 

19:00 

 Roman Neumann 

POĎAKOVANIE ZA LETO 

13.9. 9:30  Daniel Fajfr  

Inštalácia kazateľa Romana Neumanna 

VEČERA PÁNOVA 

20.9. 9:30  John  Samuel 

27.9. 9:30  Roman Neumann 
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Sobáš  

5.9.  sobota 14:30  Štefan Greksa & Lucia Hasičová 

5.9. sobota 14:30 Žilina  Marek Tomašovič & Martina Mikušová 

19.9.  sobota 14:00  Juraj Sabol & Zuzana Potocká 

Modlitebný štart 
Pondelok, utorok a streda 7.-9. september o 19:00 v Leviciach. 

Modlitebné stretnutia v stredu      
 

 

Levice 

(19:00) 

Horná Seč 

(19:00) 

Dolná Seč 

(19:00) 

M.Ludany 

(19:00) 

N.Tekov 

(19:00) 

2.9. Cs.Tolnai M.Haszics  O.Kerekréty  

9.9. R.Neumann Senior Garden Modlitebný štart spoločne v Leviciach 

16.9. D.Guťan J.Henžel  R.Neumann  

23.9. J.Prišťák ml. Senior Garden M.Haszics  J.Tomašovský 

30.9. R.Neumann M.Tomašovský  Š.Suchánsky  

Porada staršovstva 
 15.9.  utorok 18:00 

Update – Konferencia mládeže 2015 
 11.9.-14.9. Liptovský Mikuláš 

Hostitelia 
6.9. Tomašovská Judita (HS) 

Dobias Lea 

20.9. Nagyová Emília (DS) 

Bálintová Eva 

13.9. Markušová Anna 

Márföldiová Eva  

27.9. Moravská Oľga 

Prišťáková Lýdia 

Súčasným aj budúcim hostiteľom 
Prosíme rodiny, ktoré sa chcú pridať do služby prijímania hostí 

k nedeľnému obedu, aby to oznámili do kancelárie zboru do  
11. októbra. Tiež nám, prosím, oznámte, ak v tejto službe už nemôžete 

pokračovať. 
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Miesto pre Božiu reklamu                                   Lenka Bíróová 

Viete, čo majú všetky tieto veci spoločné - kaštieľ, zubria obora, kone, 
šampiňóny, víno, múzeum koní? Nachádzajú sa asi 32 km od Levíc. 

V dedine s názvom Topoľčianky. Je to miesto, kde som sa narodila 

a vyrastala.  

Moji rodičia ma vychovávali v katolíckej viere. Od malička ma viedli 

k Bohu. Chodili sme spolu do kostola, v detstve nás učili modliť sa 

každé ráno a večer. A až do dospelosti som dostávala krížik na čelo 

skoro vždy, keď som niekam odchádzala, alebo keď som šla večer spať. 

Viem, že moji rodičia sa snažili podľa svojho presvedčenia robiť všetko 
najlepšie ako vedeli, aby zo mňa vychovali veriace dieťa. Keď som bola 

staršia, snažila som sa aj ja zapájať do rôznych služieb vo farnosti 

a pomáhať v tom, v čom som vedela. Veľmi rada som kreslila, a tak sa 

moje obrázky dostali k rôznym biskupom, k pápežskému vyslancovi na 

Slovensku, a dokonca aj k samému pápežovi.  

Na strednú školu som chodila sem do Levíc. Študovala som modelárstvo 

a návrhárstvo odevov. V škole sme tiež veľa kreslili, ale učili sme sa aj 
šiť rôzne odevy. V tomto období som sa stretla s novými výzvami 

a skúsenosťami. Bývala som na internáte a musela som sa učiť 

samostatnosti a zodpovednosti. V škole som sa učila šiť a dovtedy som 

mala iba jednu skúsenosť so šijacím strojom a tá dopadla dosť zle. Bol 

to čas, keď som sa začala aktívnejšie zapájať aj do práce s deťmi. 

V Leviciach som viedla jednu skupinku a snažila som sa stretávať aj 
s mladými kresťanmi. Usilovala som sa aj duchovne rásť. Moje 18. 

narodeniny však mnohé veci zmenili. Prišla choroba, ktorá postupne 

odkrývala ďalšie problémy. A ja som to nedokázala a nechcela prijať. 

Mám choré kosti, ktoré sa môžu kedykoľvek aj bez nejakého dôvodu 

zlomiť. A ešte sa aj moje telo rozhodlo, že začne odmietať mlieko. Okrem 
týchto starostí sa blížili maturity. Prechádzala som stavmi hnevu, 

zúfalstva, otázok. Pýtala som sa Pána Boha, prečo musím prežívať 

takéto veci práve ja. Odpoveď neprichádzala a ja som sa cítila sama. 

Hnevala som sa. Mala som pocit, že klesám ku dnu.  

Trvalo nejaký čas, kým som sa so všetkým aspoň trochu zmierila 

a začala znovu premýšľať o tom, čo bude ďalej s mojou vierou, mojím 

presvedčením. Chcela som ďalej budovať svoj vzťah s Pánom Bohom. 

Začala som študovať muzeológiu na univerzite v Nitre. Bývala som tam 
na priváte u mníšok z Indie. Okrem strechy nad hlavou sa nám snažili 

sestry, ako sme ich volali, aj duchovne slúžiť. Pripravovali nám rôzne 

spoločné stretnutia, kde sme sa mohli rozprávať o Bohu, ale aj o ich 

kultúre. Trávila som s nimi veľa času. Blížil sa môj tretí ročník, a ja som 

nevedela, čo chcem robiť ďalej. Navrhli mi, či by som nechcela ísť 
s jednou z nich do Indie. Mohla by som tam stráviť nejaký čas, pracovať 
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s nimi, a tam by som rozhodla, čo ďalej. Bola to ozaj lákavá ponuka. 

Mala som pocit, že je to naozaj možnosť ako prehlbovať môj vzťah 

s Bohom. Byť Mu bližšie.  

Približne v tom čase som sa stretla aj so Štefanom, teraz už mojím 

manželom. Hneď na prvom stretnutí sme sa rozprávali o katolíkoch 

a protestantoch, o rozdieloch medzi nimi, o tom, čomu my sami veríme. 
Položil mi otázku, či mi naozaj stačí to, čo mám, a čomu verím. Keď 

odchádzal, dal mi knihu „Prázdne ruky vystieram“. Začal ju čítať 

a ponúkol mi, aby som si ju aj ja prečítala. Vtedy som nečakala, že ho 

ešte niekedy uvidím. Knihu sa mi nechcelo čítať. Asi som sa bála 

otázok, ktoré by mohla vo mne vyvolať. Ale viac ma trápila tá jeho 
otázka. Stačí mi to, čo mám? Čo viac môže byť? Tak som začala tú 

knihu čítať a pri našich stretnutiach sme sa o nej rozprávali. A vo mne 

sa prebúdzali nové otázky. Môžem mať aj ja niečo viac? Môže byť aj môj 

vzťah s Bohom a Ježišom bližší a dôvernejší? Dovtedy som nič také 

nezažila. U katolíkov to bolo pre mňa také formálnejšie.  Boh je tam 

niekde hore, a dozerá na nás. Ako sa ja s ním môžem takto 
„kamarátsky“ rozprávať? Okrem toho pribudli otázky o tom, čomu som 

celý život verila, čo som sa učila a čo som celý čas žila. A čo moja 

rodina, moji priatelia. 

V tom čase som bývala na priváte so Slávkou Hasičovou, a spolu s ňou 

som začala chodiť na mládež v Nitre v spoločenstve Cirkvi bratskej. 

Začala som si čítať viac aj bibliu a snažila som sa nachádzať odpovede 

na svoje otázky. Pochopila som, že nie svojimi skutkami a svojou 
snahou o dobro môžem byť spasená. Chcela som odovzdať svoj život 

Ježišovi a prijať Jeho milosť.  

Neviem presne, v ktorý deň to bolo. A nepamätám si, čo presne sa 

predtým stalo. Viem len, že som už viac nechcela žiť tak ako dovtedy. 

Bol večer, a ja som sa dlho modlila. Nečakala som, že ráno zažijem niečo 

úžasné a odrazu budem robiť všetko dobre a správne. Ale vedela som, že 

aj tak to už bude iné ráno. A vidím, že Boh naozaj koná v mojom živote. 
Pre moju rodinu bolo to, čo som prežívala a robila, veľmi ťažké. Nie vždy 

som sa stretla u nich s pochopením. Ale môžem povedať, že naše vzťahy 

sa zlepšili. Dokážeme sa spolu viac rozprávať a môj tatko ma pred 

odchodom domov vždy poriadne vyobjíma. A to sa napríklad pred 

svadbou nikdy nestalo. Občas sa u mňa ešte vynoria otázky, na ktoré 

by som chcela poznať odpoveď a prežívam veci, ktoré sa mi zdajú 
nespravodlivé. A robím dokonca aj chyby. Ale viem, že je to začiatok 

novej cesty, po ktorej nejdem sama. A to najväčšie som získala už na jej 

samom začiatku. 

 



5 
 

Národný pochod za život                                       Štefan Evin 
V septembri sa má v Bratislave uskutočniť druhý Národný pochod za 
život. Prvý sa konal v Košiciach v roku 2013. Pre mnoho ľudí je to veľmi 

dôležitá téma aj udalosť, pre iných je 

kontroverzná, ďalším je ľahostajná a niektorí 

o nej možno ani nevedia alebo nevedia, čo si 

o tom majú myslieť. 

Pre vytváranie základného názoru na toto 
podujatie a tiež ako pomoc pre zaujatie 

osobného postoja prinášame prvotné informácie 

o tomto podujatí z oficiálnej internetovej stránky 
tejto akcie http://pochodzazivot.sk/ a na konci 

aj stanovisko Rady Cirkvi bratskej. 

 

Organizátori 

Hlavným iniciátorom a organizátorom Národného pochodu za život je 

Konferencia biskupov Slovenska (KBS). KBS si zároveň uvedomuje, že 

téma ochrany života sa týka celej spoločnosti a preto sa snaží zapojiť do 

podujatia aj ďalšie cirkvi, spoločenstvá, pro-life organizácie a všetky 

mimovládne organizácie, ktoré sa stotožňujú s potrebou chrániť ľudský 

život od počatia po prirodzenú smrť. 

Na príprave Národného pochodu za život sa podieľa aj nemalé množstvo 

partnerov (http://pochodzazivot.sk/partneri/). 

* 

Misia a posolstvo 

Misiou Národného pochodu za život je na celoslovenskej úrovni 

a verejným spôsobom vyjadriť túžbu a žiadosť po spoločenskej zmene, 

ktorá by sa prejavila v ochrane života každého človeka. Účastníci 

žiadajú spoločnosť a najmä zodpovedných verejných činiteľov(vládu 

SR, poslancov NR SR, prezidenta a iné štátne inštitúcie) o ochranu 

života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. 

Pochod nadväzuje na úspešný prvý Národný pochod za život, na 

ktorom sa 22. 9. 2013 v Košiciach zúčastnilo 80 000 občanov. Charakter 

http://pochodzazivot.sk/partneri/
http://pochodzazivot.sk/partneri/
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pochodu je radostný, plný sviežosti, vitality, empatie a úcty voči 

každému. 

Zvláštna pozornosť sa bude na Národnom pochode za život v Bratislave 

venovať situácii tehotných mám v ťažkostiach a tomu, ako im vieme 

pomáhať. Z pochodu by nikto nemal odísť bez informácie, kam sa môže 

obrátiť tehotná mama v núdzi a ako jej vie pomôcť každý z nás. 

Týmto pochodom pokojne vyjadrujeme jednoznačné požiadavky, 

aby zákon a spoločnosť: 

 chránili ľudský život od počatia po prirodzenú smrť, 

 chránili, podporovali a vyzdvihovali rodinu založenú manželstvom 

muža a ženy, 

 chránili rodičovské práva na výchovu detí. 

Národným pochodom za život sa chceme vyjadriť za zmeny 

v spoločnosti, ktoré by viedli k ochrane práva na život a dôstojnosti pre 

každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Potrebu týchto zmien 

pociťujeme predovšetkým v oblastiach ľudských práv, legislatívy, 

školstva, zdravotníctva a médií. 

Pochodom chceme vyjadriť tiež nesúhlas so všetkými formami 

potierania ľudskej dôstojnosti a útokmi proti ľudskému životu, 

zvlášť počas prenatálneho vývinu človeka. 

Pochodom chceme vyjadriť, že už nestačí byť za život iba v našom 

súkromí, ale je potrebné sa aj verejne vyjadriť za ochranu života a 

vyžadovať zmeny vedúce k jeho ochrane. 

Pochody za život sú najčastejšou formou, ktorú používa hnutie za život 

vo svete na vyjadrenie svojich postojov. Národným pochodom za život sa 

tak aj slovenské hnutie za život pripája k celosvetového hnutiu. 

Vždy aktuálnou výzvou pre každého z nás snaha ochraňovať život 

každého človeka v rámci možností každého jednotlivca, rodiny, 

skupiny, organizácie, inštitúcie, iniciatívy či zoskupenia. 

* 
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Manifest národného pochodu za život 2015 
Za čo pochodujeme a čo žiadame 

 

My, účastníci Národného pochodu za život, vychádzajúc z manifestu 

prvého Národného pochodu za život, ktorý sa uskutočnil 22. septembra 

2013 v Košiciach, sme sa dnes zišli v Bratislave, aby sme verejne 

vyjadrili naše presvedčenie, že: 

 život každého človeka je neoceniteľný, preto má byť bezpodmienečne 

chránený počas celej jeho dĺžky od počatia po prirodzenú smrť a 

ľudská dôstojnosť každého človeka má byť plne rešpektovaná; 

 tehotným matkám v núdzi je potrebné poskytnúť pomocnú ruku a 

oporu, 

 osobitným spôsobom má byť chránená a podporovaná rodina založená 

manželstvom muža a ženy, nakoľko v takejto rodine sa vytvárajú 

ideálne podmienky na vznik a rozvoj života človeka; 

 starostlivosť o deti a ich výchova je právom a zodpovednosťou 

rodičov, deti majú právo na rodičovskú ochranu, výchovu a 

starostlivosť. 

Ako členovia tejto spoločnosti sme si vedomí našej spoluviny za súčasný 

stav, kedy sme pričasto ako súčasť mlčiacej väčšiny nebránili právo na 

život a nevytvárali vhodné podmienky na jeho rozvoj. Súčasný stav je 

natoľko vážny, že nás vyzýva ku konkrétnym činom, vyzýva nás postaviť 

sa za ochranu každého jedného človeka, vrátane každého nenarodeného 

dieťaťa. 

Vyzývame preto všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa konkrétne zasadili 

za: 

1. ochranu a úctu ku každému človeku od jeho počatia po prirodzenú 

smrť a šírenie týchto hodnôt v našej spoločnosti; 

2. rešpektovanie dôstojnosti každého človeka; 

3. pomoc ľuďom v núdzi, osobitne tehotným matkám, mnohopočetným 

rodinám a rodinám v ťažkej životnej situácii, ako aj organizáciám, ktoré 

takúto pomoc poskytujú; 
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4. ukončenie zločinov na nevinných nenarodených deťoch a násilia 

páchaného na ženách v mene „možnosti voľby“; 

5. ochranu manželstva muža a ženy ako kolísky života a základnej bunky 

spoločnosti; 

6. rešpekt a garanciu osobitného práva rodičov na výchovu svojich detí. 

Osobitne vyzývame všetkých verejných činiteľov, zvlášť poslancov NR 

SR, vládu SR, prezidenta SR a všetky štátne inštitúcie, aby: 

1. vytvorili legislatívne podmienky na to, aby bol chránený každý človek 

od počatia po prirodzenú smrť; 

2. chránili jedinečné postavenie manželstva muža a ženy ako 

nenahraditeľného zväzku, ktorý je vyjadrením prirodzeného zákona 

rozpoznateľného rozumom; 

3. vytvorili také poradné a podporné mechanizmy ako aj ekonomické a 

sociálne podmienky, v ktorých by rodiny boli povzbudzované prijímať 

deti; 

4. aktívne podporili inštitúcie, ktoré sú zamerané na pomoc rodinám v 

núdzi a tehotným matkám a ich deťom a prispeli k vytvoreniu účinnej 

siete pomoci. 

Vedomí si svojej zodpovednosti v minulosti, dnes i za budúcnosť 

našich detí a celej spoločnosti kráčame tu dnes pokojne, ale zároveň 

odhodlane a jednoznačne. Naše úsilie nie je jednorazovým počinom, ale 

pevným rozhodnutím vytrvať v úsilí, aby sme spoločne dosiahli tieto 

ciele. 

Nech nám v tom Pán Boh pomáha! 

Účastníci Národného pochodu za život 2015, Bratislava 20. 9. 2015. 
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Stanovisko Rady Cirkvi bratskej v SR 

k Národnému pochodu za život 

 

Bratislava 22.8.2015 

Naším presvedčením je, že kresťania jednotlivo aj ako komunity 
majú zodpovednosť za ochranu života človeka od počatia po 
prirodzenú smrť, za rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, za rodinu 
založenú na manželstve muža a ženy a za všeobecné blaho.  

Pri plnom vedomí a s ľútosťou nad nedokonalosťou, zlyhaniami 

a chybami kresťanov, kresťanských inštitúcií a komunít chceme 
verne pokračovať v našom poslaní, ktoré nám zveril Boh, aby sme 
usilovali o dobro a chránili dobro pre všetkých ľudí, stvorených na 
Boží obraz. V našom postoji sa opierame o pravdu zakotvenú 
v Písme svätom, v ľudskom  rozume (ktorý považujeme za Boží dar) 
a v samotnej ľudskej prirodzenosti človeka.   

Máme zodpovednosť za slabých a zraniteľných, ktorí sa nevedia 
alebo nemôžu sami brániť. Znepokojuje nás, že v našej spoločnosti 
narastá tendencia, pri ktorej sú ohrozované životy nenarodených, 
postihnutých a starých ľudí; že k bolestiam manželstva 
zapríčineným násilím, promiskuitou, neverou a rozvodmi sa 

pridáva snaha o jeho redefiníciu podľa módnych ideológií; že do 
základného a nenahraditeľného práva rodičov na výchovu svojich 
detí čoraz viac zasahujú neosobné inštitúcie a záujmy. 

Tento náš postoj nestačí prejavovať len v súkromí, ale chceme sa 
k nemu aj verejne hlásiť a oslovovať spoločnosť a najmä tých, 
ktorým je dočasne zverená správa vecí verejných, aby napĺňali 
základnú zodpovednosť každej vlády: chrániť slabých, 
zraniteľných a bezbranných proti násilným útokom a to bez 
zvýhodňovania, zaujatosti alebo diskriminácie. Chceme tak robiť 
jasne a odvážne, ale bez pohŕdania inými názormi a bez 

znevažovania tých, ktorí ich zastávajú. 

Rada Cirkvi bratskej vyzýva svojich členov, aby sa oboznámili 
s misiou, posolstvom a Manifestom Národného pochodu za život 
a povzbudzuje k účasti na Národnom pochode za život 20. 

septembra 2015 v Bratislave. 
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Celoslovenské spevácke stretnutie – spojené s verejným 

vystúpením a nahrávaním.  

13.-17.11.2015 v Liptovskom Mikuláši. 

Cena za celý pobyt 80 eur (dotovaná), v prípade kratšieho pobytu 
23 eur/deň (ak by cena mala byť jedinou prekážkou, obráťte sa nás). 

Prihlášky do 30. 9. 2015. 

Kontakt: Dagmar Danelová,  0903 967 411, dagmar.danelova@gmail.com 

Blahoželáme k narodeninám 
Sallaiová Zuzana, Levice, (85) 1.9.   

Csehová Juliana, Levice, (78) 1.9.  

Marföldi Ondrej, Dolná Seč, (94) 3.9.  

Mátrayová Helena, Levice, (66) 3.9. 

Garajová Alžbeta, Levice, (96) 7.9.  

Bíroová Mária, Starý Hrádok, (74) 7.9.  

Potocká Alžbeta, Mýtne Ludany, (86) 10.9.  

Wink Ladislav, Levice, (70) 14.9. 

Guťan Michal, Horná Seč, (93) 16.9.  

Kohútová Mária, Levice, (64) 18.9. 

Fabianová Helena, Levice, (76) 19.9. 

Hurajová Alžbeta, Levice, (62) 21.9. 

Guťanová Helena, Levice, (73) 22.9.  

Tomašovský Michal, Levice, (65) 23.9. 

Guťanová Alžbeta, Levice, (67) 27.9. 

Laczkovská Helena, Horná Seč, (81) 28.9. 

Blahoželanie k sobášu 
 Gabriel Kosmály a Ingrid Kosmályová rod. Márföldiová (29.8.) 

Narodili sa  
 syn Benjamin, Benjaminovi a Alžbete Dráfiovcom z Levíc (21.7.) 

 dcéra Amália, Jánovi a Daniele Bachoríkovcom z Vyšného nad 
Hronom (21.7.) 

 syn Oskar Matej, Martinovi a Slávke Kubíkovcom z Malého Kiaru 
(7.8.) 

 syn Nikolas, Tomášovi a Marcele Kopernickým z Levíc (17.8.) 
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pokračovanie z prvej strany  

Tieto úvahy sa mi vynárali v mysli, keď som znova a zas skúmal, prečo 

radšej čítam papierové knihy. Technicky sa mi páči jasný text piesne na 

stene vygenerovaný kvalitným videoprojektorom. Lenže to nie je celá 

pieseň. Len jej kúsok. No keď si otvorím spevník, na prvý pohľad vidím 

počet veršov, dĺžku verša, text pred aj po aktuálnej časti. Podobne je 

to aj s čítaním biblického textu. Najmä, keď som vo svojej biblii, ako 

sa hovorí, doma. Cenné sú pre mňa vlastné poznámky, podčiarknutia, 

otázniky aj výkričníky. Bez problémov periférne vidím oveľa viac textu 

okolo. Jemným pohybom oka (bez pohnutia prstom - aké pohodlie) sa 

presúvam po príbehu, po liste, po celom žalme. A som do toho 

vťahovaný. A môžem pridávať ďalšie poznámky. 

Iste, naša schopnosť vnímať je rozdielna a aj spôsoby vnímania máme 

rôzne. Je fajn, že máme mnohé technické vychytávky (neviem si 

vynachváliť napríklad elektronické vyhľadávanie slov). Ale 

v komplexnosti sveta a života, keď sú ponúkané zradné jednoduché 

vysvetlenia a riešenia, je potrebné mať široké zorné pole vnímania. 

Aby sme neboli len selektívnymi pozorovateľmi Veľkého Božieho príbehu 

(v Biblii aj v našom svete), ale aby sme boli jeho aktívnou súčasťou. 
Štefan Evin 

Kontakty 
Internetová stránka zboru: www.cblv.sk 

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

Správca zboru: Štefan Evin  Školská 2  0908 655 262; 631 6399 

Kazateľ: Roman Neumann 29. augusta 25  633 2524 

Vikár: Ján Verčimák   0905 629 663 

Kazateľ Juraj Kohút v Trnave  0907 663 552

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

