
 

 

 
 

Máme se na co těšit! 

Velikonoce nám připomněly úžasnou naději, která pochází ze vzkříšení. 

Apoštol Petr je ze vzkříšení Pána Ježíše Krista uchvácen a píše: 
„Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého 
velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé 
naději.“ (1 Petrův 1:3). Je to hluboká naděje, která každému učedníkovi 

Ježíše Krista říká: Kristus byl vzkříšen jako prvotina a tak jako byl 
vzkříšen On, budou vzkříšeni i ti, kdo v Něj věří.  

Naděje to je, ale žel ne pro všechny. Některým lidem zní vzkříšení příliš 
extrémně: „Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu začali 

smát a druzí řekli: ‚Rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy.‘“ (Skutky 

17:32). Tak byl odmítnut apoštol Pavel. Odmítnutí mu však nevzalo vítr 

z plachet. Pokračoval dál, protože si byl jist, že je na co se těšit. 

Ovšem vzkříšení má i své důsledky. „Protože jste byli vzkříšeni  
s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží.“ 

(Koloským 3:1) A k takovému hledání bych vás rád pozval i tento měsíc. 

Máme se na co těšit, vždyť to vše připravil Bůh těm, kdo ho milují.  

Váš Roman Neumann 

Bohoslužby 

3.4 9:30  Roman Neumann * Skutky 1:1-11 

10.4. 9:30  Radek Kalenský 

Slepé oblasti v generačnom reťazci 

VEČERA PÁNOVA  

17.4. 9:30  Greg Strain 

24.4. 9:30  Roman Neumann * Exodus 12:14-13:16 
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Podujatia počas týždňa  
 MaMi klub  utorok   Mládežnícka  miestnosť   9:30 
 Gospelový spevokol utorok Jedáleň 19:00 
 Studnička  piatok Jedáleň, veľká sála 16:00 
 Mladší dorastenecký klub piatok Mládežnícka miestnosť 17:45 
 Dorast  sobota Jedáleň 18:00 
 Mládež  sobota Mládežnícka miestnosť 19:00 
 SAME klub 17.4. Kontakt 15:00 

 

Modlitebné stretnutia v stredu     Pozor! Zmena času 

 

 
Levice 
(19:00) 

Horná Seč 
(19:00) 

Dolná  Seč 
(19:00) 

M.Ludany 
(19:00) 

N. Tekov 
(19:00) 

6.4. J.Verčimák Š.Suchánsky  R.Neumann  

13.4. J.Kováč Senior Garden R.Neumann  O.Garaj 

20.4. R.Neumann M.Haszics  J.Prišťák  

27.4. Š.Suchánsky Senior Garden J.Verčimák  R.Neumann 

Porada staršovstva 
 18.4.  pondelok 18:00  

Konferencia Máme čo zvestovať  
Téma: Zvestujeme manželstvo z pohľadu večnosti 

 14.4.-16.4. štvrtok-sobota Hotel Satel, Poprad 

„Stretnutie (mladých rodín) po rokoch“ 
Všetkých, čo majú dospelé deti a spriaznené duše, pozýva Marcel Nolč 

 24.4. nedeľa 17:00 jedáleň 

Hostitelia 
3.4. Hurajová Alžbeta 

Galková Viera 

17.4. Zomborská Milena 

Tomašovská Marta (HS) 

10.4. Machajdíková Mária 

Prištiaková Ľubica 

24.4. Gulásová Mária 

Baltazárová Iveta 



   

Blahoželáme k narodeninám 
Bálintová Eva, Levice, (76) 11.4. 

Henželová Alžbeta, Levice (60) 13.4.  

Zomborský Ján, Dolná Seč, (65) 14.4. 

Tomasoszký Štefan, Levice, (76) 15.4.  

Haszicsová Helena, Dolná Seč, (83) 16.4.  

Kohút Juraj, Levice, (69) 18.4.  

Kóšová Elena, Levice, (69) 20.4.  

Školníková Alžbeta, Dolná Seč, (76) 21.4. 

Markušová Alžbeta, Horná Seč, (96) 26.4.  

Krokvičková Eva, Želiezovce, (71) 26.4. 

Zomborská Alžbeta, Levice, (64) 26.4. 

Chabada Juraj, Kalná nad Hronom, (73) 28.4. 

Rozlúčili sme sa 
s Alžbetou Šajbenovou z Levíc vo veku 96 rokov (13.3.) 



  

  

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

30. apríla o 8:30. Ďakujeme. 

 

 

Letné akcie 2016  
   3.-9. júl Celoslovenský tábor MDK 

  14.-21. júl Kecy 
  24.-30. júl Dorast 
    8.-12. august Delet 
  13.-20. august Letokruhy 

 21.-25. august  Floorball sport camp 

 

Kontakty 
Internetová stránka zboru: www.cblv.sk 

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

Kazateľ: Roman Neumann 29. augusta 25  633 2524  

  roman.neumann@cb.sk

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:            SK14 0900 0000 0000 2861 1356 

Misijná práca v Trnave: SK30 5600 0000 0071 4356 6003 

Mládežnícke centrum:  SK10 0200 0000 0016 1152 5951 

Miesto v dome:    SK96 5600 0000 0071 4356 2002;VS:5555 

Dom pre seniorov:   SK79 5600 0000 0071 4356 9001;VS:3333 

Zodpovedný redaktor Infolistu: Rastislav Števko 
Uzávierka čísla: Vždy v stredu pred poslednou nedeľou v mesiaci. 

http://www.cblv.sk/
mailto:levice@cb.sk


   

Miesto pre Božiu reklamu                             Monika Strečková 

Narodila som sa ako zdravotne ťažko postihnutá, v neveriacej rodine. 

Keď som mala 3 roky, začala som chodiť do kúpeľov. 3 až 4% detí 

veľmi ťažko znáša pobyt bez mamy alebo bez niekoho blízkeho. Bola 

som veľmi nešťastná. Môj život bol smutný a nešťastný aj na základnej 

škole. Spolužiaci sa mi vysmievali - že ma nikto nebude mať rád. Veľmi 

veľa som rozprávala, plakala, stresovala, a preto som bola vždy na okraji 

spoločnosti. Bola som z toho nešťastná.   

Keď som bola na strednej škole, znova som začala chodiť do kúpeľov. 

Zoznámila som sa tam s jedným dievčaťom, ktoré veľmi pekne spievalo. 

Vymenili sme si telefónne čísla. Dosť ma zarazilo, keď mi večer niekto 

sústavne vyvolával, a keď som zdvihla, zložil. Keďže som v tom období 

bola neveriaca, dosť som zúrila. Nemala som totiž ešte službu Clip. 

Jedného dňa vystrašene prišla za mnou, priznala sa mi, že to bola ona, 

ktorá ma prezváňala. Veľmi sme sa pohádali. Po roku sme sa znovu 

stretli. Spievala v mojej izbe - a dosť falošne. Tak som ju opravila a 

ostatní nám nadšene tlieskali. Stali sa z nás najlepšie kamarátky a zažili 

sme kopec zážitkov, ako ani vo vymyslených seriáloch nie. A tak som 

uverila, že keby žiadny Boh nebol, neboli by ani zážitky.  

Keď som študovala sociálnu prácu, zoznámila som sa s jednou tetou, 

ktorá mi povedala, aby som Ježišovi vyznala všetky svoje hriechy. A tak 

to robievam aj teraz - vyznávam, keď si na nejaké spomeniem. Môj život 

s Ježišom sa veľmi zmenil. Odovzdávam Mu všetky problémy. Keď som 

niekedy nešťastná, že ako postihnutá neviem urobiť veľa dobrých 

skutkov, snažím sa vždy študovať Božie slovo, žiť svoj život ako ma učí 

Ježiš a stále na Neho myslím. Keď prídem napríklad do cirkvi, počúvam  

o Ňom, som dokonale šťastná, uvoľnená a nepochybujem o tom, že Ježiš 

splní všetky svoje zasľúbenia. No život nie je iba ružový, aj na mňa ako 

veriacu doľahnú problémy všedného dňa. Napríklad bývam smutná, keď 

veľa mojich blízkych odchádza na zaslúžený odpočinok, alebo je vonku 

zlé počasie, všetci sú preč a musím byť stále sama.  

Ale verím, že Ježiš je stále so mnou.   

 


