
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: Ján Prišťák, vedúci besiedky 

Káže: Roman Neumann, kazateľ zboru 

Biblický text: Marek 1:1-15 
 

 

 

 

 

 

Sladký dezert 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 17.3. 8:55 Modlitebné stretnutie 

 9:30 Bohoslužby – spevokol Eben-Ezer 

St 20.3. 18:00 Bohoslužby v Senior Garden s Večerou Pánovou – H. Seč  

 18:00 Modlitebná hodina – Dolná Seč 

 19:00 Večer chvál – Levice 

Pi 22.3. 16:00 Studnička – MC Kontakt 

 17:45 Stretnutie MDK – mládežnícka miestnosť  

 19:00 Gospelový spevokol – jedáleň 

 18:00 Piatkové spoločenské hry – MC Kontakt 

So 23.3. 8:00 Jarné upratovanie – MC Kontakt 

 18:00 SPOT (stredoškoláci) – MC Kontakt 

 19:00 Mládež (vysokoškoláci a pracujúci) – MC Kontakt 

Ne 24.3. 9:30 Bohoslužby – Roman Neumann – 40 dní s Bibliou  

 17:00 Výročné členské zhromaždenie (16:00 – Možnosť 

podrobnejších otázok k hospodáreniu zboru)  
 

Možnosť poukázania  2% a 3% (dobrovoľníci) z daní pre MC Kontakt a 

Miesto v dome. Tlačivá sú pod nástenkami. 
 

 

Do 21. 4. prebieha 40 dní s Bibliou. 

Rozpis čítania je pod nástenkami vo 

vestibule a na stránkach cblv.sk 

v sekcii Médiá, kde je viac informácií 

a ďalšie materiály. 
 

Vo vestibule sú knihy „z druhej 

ruky“, môžete si z nich zobrať za 

dobrovoľný príspevok. 
 

Pozývame Vás na sobotnú brigádu. 

Chceme poupratovať terasu, umyť 

okná a upratať miestnosti. Výhodou je 

vlastné vedro či mop. Budeme vďační 

aj za tácku koláčikov. Prihlasovanie  

u Janky Kušnierikovej (0907079142).  
 

 

Prosíme vrátiť chlapčenskú riflovú 

bundu, ktorú si niekto omylom zobral.  

Robíme zbierku materiálov na 

voľnočasové aktivity s klientami. 

Potešia nás rôzne druhy bavlniek, 

hrubšie nite, stužky, šnúrky, ozdobné 

látky, krajky, gombíky... Ak ich máte  

doma prebytok a chceli by ste ich 

darovať klientom Senior Garden, 

kontaktujte sestru Bohuslavu 

Greksovú, 0918 061 462. Ďakujeme. 
 

Miesto: Kráľová Lehota 

Termín: 26.-28. apríl 2019 

Prihlášky: do 15.4. lared@lared.com;  

www.lared.sk; mobil: 0908 032 462 

https://goo.gl/forms/5Z4zrfZFBPJtTn

623;  Info: na nástenkách 
 

 
 

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.  


