
Srdečne Vás tu vítame. Pokiaľ ste tu prvýkrát alebo ako návšteva, dúfame, že 

sa medzi nami budete cítiť dobre. Po bohoslužbách je pre všetkých pripravené 

malé občerstvenie vo vestibule (káva, voda).  

Vedie: Dušan Fazekaš, vedúci dorastu 

Káže: Štefan Evin, predseda Rady CB v SR 

Biblický text: Skutky 27:1-28:10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Približne pol hodinu po začiatku bohoslužieb začína aj  

v niekoľkých vekových skupinách. Ľudia z uvítacej služby vám radi pomôžu 

nájsť správnu skupinu pre vaše deti. 
 

Pokiaľ máte záujem, aby sa niekto  , 

či už sú to problémy, choroba, radosť alebo čokoľvek iné, môžete prísť hneď 

po skončení bohoslužieb do prvej lavice, kde sa vás ujmú ochotní ľudia.  
 

Adresa zboru: Sama Chalupku 7  633 2520 levice@cb.sk 

 
Kazateľ: Roman Neumann  633 2524 roman.neumann@cb.sk 

2. kazateľ: Ján Verčimák  0905 629 663 jan.vercimak@cb.sk 

SPOT: Miroslav Balala  0907 880 849 miroslav.balala.ml@gmail.com 

Domovníčka: Oľga Moravská  633 2521 0905 138 211 

   



Ne 23.12. 8:55 Modlitebné stretnutie 

 9:30 Bohoslužby s vystúpením Studničky 

 17:00 Podvečerné bohoslužby – Daniel Pastirčák 

 17:30 Ekumenické slovo na námestí 

Ut 25.12. 9:30 Vianočné bohoslužby s vystúpením gospelového spevokolu 

Vianočný príbeh – Roman Neumann 

Pi 28.12. 18:00 Piatkové spoločenské hry – MC Kontakt 

Ne 30.12 9:30 Bohoslužby – Miroslav Haszics 
 

 

 

 

V stredu 19. decembra sa rodičom 

Rasťovi a Mirke (r.Kollárová) 

Šajbenovcom z Levíc, narodil syn 

Tadeáš. 
 

V pondelok 17.decembra zomrel Ján 

Oller  (65) z Levíc. Posledná rozlúčka 

s ním bola v stredu  19.decembra. 

Sprevádzajme rodinu na modlitbách. 
 

 
bude v dňoch 7. - 11. januára 2019. 
 

v Leviciach – vždy o 18:00

Téma: Jednota v rôznosti 

7.1. pondelok.: CB Levice 

Káže: Ján Kraus (RKC) 

8.1. utorok: ECAV Levice 

Káže: Roman Neumann 

9.1. streda: RKC Rybníky  

Káže: Martin Riecky     

10.1. štvrtok: REF Levice 

Káže: Jaroslav Tomašovský 

Na nástenkách nájdete nové 

informácie o dianí v Kontakte 

a letáčiky s modlitebnými námetmi. 

Pridajte sa k spoločným modlitbám. 
  

Príjemne strávený piatkový čas 

pri stolových hrách, ping-pongu či 

stolnom futbale. Neobmedzená 

veková kategória. Tešíme sa na 

vás a vašich priateľov!  
 

- konzultovali finančný rozpočet na 

rok 2019 s hospodárom zboru do 

konca roka 2018. 
 

Záujemcovia o časopis

 prihláste sa uhraďte 

predplatné (22 Eur) bratovi Bohušovi 

Fazekašovi do 31. decembra. 
 

 

 

 

 

 

Ak máte informácie do oznamov, prosíme doručte ich do kancelárie zboru do piatku 

10:00. Tel.: 036 633 2520, e-mail: levice@cb.sk, alebo to priamo oznámte 

A. Markušovej. Pomôže nám to pri príprave aktuálnych informácií.  


