
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).  

Káže: Ján Verčimák, kazateľ pre mládež a MDK  

Bohoslužby vedie: Jozef Pokoraczký, starší zboru 

Biblický text: Matúš 9:14-26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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  0902 303 233 miroslav.balala.ml@gmail.com 

Pastoračný poradca: Z.Neumannová  0950 536 265  

Domovníčka: Oľga Moravská  633 2521  

 0905 138 211  



Ne 21.7.  9:30 Bohoslužby  

St 24.7. 18:00 Bohoslužby – Senior Garden – H. Seč 

 19:00 Modlitebná hodina – Levice 

 19:00 Modlitebná hodina – Dolná Seč   

Ne 28.7.  9:30 Bohoslužby – Roman Neumann  
 

 

Od septembra 2019 opět plánujeme 

další setkávání v menších skupinách 

lidí. Opět budou ve středu, 1x za 14 

dní v čase 19:00 - 20:30, kromě 

školských prázdnin. V těchto menších 

skupinách bychom se od septembra 

chtěli soustředit na list Galatským.  

Pokud máte zájem být součástí takové 

skupiny, je to skvělé, protože to 

pomáhá k osobnímu růstu,  

ale i bližšímu poznávání lidí.  

Svůj zájem o skupinku můžete 

projevit tím, že se zapíšete na nástěnce 

ve vestibulu nebo nějakým způsobem 

dejte vědět do kanceláře sboru. 

Ve středu 11. 9. v 19:00 proběhne 

setkání pro všechny zájemce  

o skupinky, na kterém budeme mít 

úvod do listu Galatským, informace  

o tom, jak budou skupinky probíhat  

i konkrétní rozdělení do skupinek. 
 

Na webe môžete počúvať kázne  

z uplynulých nedelí (formát MP3), 

môžete sledovať kalendár CB Levice  

i fotografie a videa z akcií.  

 

Ďakujeme za: 
- 39 študentov, ktorí prídu na camp, 

- modlitebnú aj praktickú pomoc od 

ľudí zo zboru, 

- členov tímu, ktorí investujú veľa času 

a úsilia do prípravy, 

- tím Američanov a pracovníkov, 

z TCKompas, ktorí nám budú pomáhať  

Prosíme za:  
- to aby Pán Boh konal v srdciach 

študentov a používal si na to aj túto 

príležitosť a členov nášho tímu, 

- aby mohli študenti na campe stretnúť 

Ježiša, ktorý vládne a má moc ich 

zachrániť a dať im nový život, 

- ochranu pred úrazmi a chorobami, 

- dostatok energie pri posledných 

prípravách. 
 

Pod nástenkami si môžete prečítať 

nové letné číslo informačníka,  

v ktorom sa môžete dočítať o výročí 

Kontaktu a ďalších pripravovaných 

podujatí.  
 

 

Umelá lezecká stena v MC Kontakt je 

otvorená aj cez prázdniny. Otváracie 

hodiny utorok-piatok 16:00-19:00. 

Viac info na fb DELF, o.z. alebo na 

0907079142. 

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. 


