
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: Jaroslav Tomašovský, starší zboru 

Káže: Roman Neumann, kazateľ zboru 

Biblický text: Jób 19 
 

Dnes bude krstený a prijímaný za člena zboru Jan Neumann.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Eva Kohútová  0918 065 560 kohutova.e@gmail.com 

Domovníci  633 2521  



Ne 27.5. 8:55 Modlitebné stretnutie 

 9:30 Bohoslužby  

 17:00 „Čaj o piatej“ – Hosť: Jozef Fábik  

Po 28.5. 19:00 Modlitebné stretnutie staršovstva  

St 30.5. 18:00 Modlitebná hodina – Horná Seč  

 19:00 Modlitebná hodina – Dolná Seč 

Št 31.5. 17:00 Fusion – modlitebňa Levice 

Pi 1.6. 16:00 Studnička – jedáleň 

 17:45 Stretnutie MDK – mládežnícka miestnosť 

So 2.6. 19:00 BOARD GAMES – klub spoločenských hier  (mládež 

a SPOT) – MC Kontakt 

 19:30 Športy (mládež  a SPOT) –  Gymnázium sv.Vincenta  

Ne 3.6. 8:55 Modlitebné stretnutie 

 9:30 Bohoslužby – Roman Neumann 

  Zájazd besiedky a Studničky do Trnavy 
 

 

Dnes si môžete pri knižnom pulte zakúpiť júnový   
 

Časopis  si môžu predplatitelia prevziať u brata Bohuša Fazekaša. 
 

 

 Séria 7 kázní Romana 

Neumanna, ktoré prebiehajú  

do 10. júna. 
 

10.6. pripravujeme na hradnom 

nádvorí: aktivity pre deti 6-12 rokov 

(kreatívne úlohy, airsoft, lezecké 

aktivity, lukostreľba) a príjemné 

posedenie všetky generácie. 

Pozvánky sú vo vestibule pod 

nástenkami.  
 

 
V nedeľu, pred a po bohoslužbách, 

si môžete požičať knihy s rôznou 

tematikou, a to i knižné novinky! 

K dispozícii je cca 2400 kníh. 

Info: Edita Bálintová, 0903 034 412. 

Odchod autobusu o 8:00 spred MC 

Kontakt.  

Odchod z Trnavy cca o 16:00. 
 

  
Pokiaľ by ste sa radi porozprávali 

o krste alebo o členstve v zbore, môžete 

osloviť kazateľa Romana Neumanna 

alebo niektorého zo starších zboru.

 

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.  


