
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 MDK a mládež 

Bohoslužby vedie: Dušan Fazekaš, vedúci dorastu 

Biblický text: Hebrejom 13:17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

Pastoračný poradca: Z.Neumannová  0950 536 265  

Domovníčka: Oľga Moravská  633 2521  

 0905 138 211  



Ne 22.9.  8:55 Modlitebné stretnutie 

  9:30 Bohoslužby  

St 25.9. 18:00 Bohoslužby – Senior Garden – Horná Seč 

 19:00 Skupinky  – Levice 

 19:00 Modlitebná hodina – Dolná Seč   

Št 26.9. 18:30 Beseda o 2. svetovej vojne, vstup voľný – MC Kontakt 

Pi 27.9. 16:00 Studnička (deti od 2. roč. ZŠ) – zborová záhrada  

 17:45 Stretnutie MDK – mládežnícka miestnosť  

 18:00 Piatkové spoločenské hry – MC Kontakt 

So 28.9. 18:00 SPOT (stredoškoláci) – MC Kontakt 

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

Ne 29.9.  9:30 Bohoslužby – Káže: Roman Neumann  

 11.00 Ekumenické bohoslužby – Horná Seč  

  7:20 Výlet seniorov do Komárna. Odchod spred MC Kontakt 

So 5.10.  9:00  Ping-pongový turnaj – MC Kontakt 

Ne 20.10.  9:30 Zmena termínu: Slávnosť vďačnosti – Káže: Marek Jurčo 

  Spoločný obed a o 13:30 Vizitačné členské zhromaždenie 
 

  
Pokiaľ by ste sa radi porozprávali 

o krste alebo o členstve v zbore, 

môžete osloviť kazateľa Romana 

Neumanna alebo niektorého zo 

starších zboru. 
 

 
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.
 

naďalej upratovačku 

zborových priestorov na dohodu alebo 

čiastočný úväzok. Info: R.Števko 
 

V stredu po modlitebnej hodine bude 

 so 

zástupcami hospodárskej rady ohľadne 

stavu miestnej nehnuteľnosti.

Prosíme rodiny, ktoré sa chcú pridať 

do služby prijímania hostí 

k nedeľnému obedu, aby to oznámili 

do kancelárie zboru do 27. októbra. 

Tiež nám, prosím, oznámte, ak v tejto 

službe už nemôžete pokračovať. 
 

25.-27.10. - Liptovský Mikuláš  

Téma: Dieťa – rodina – cirkev – dnes. 

Info: na nástenkách a www.kds-sk.org 

Prihlasovanie: do 11.10. 
 

Téma: Slová sa musia stať telom  

Termín: 29.11-1.12. 

Rečník: Stev Garber z Regent College 

Miesto: Hotel SOREA Hutnik I, 
T.Matliare. Cena: 80 Eur/osoba. 
https://www.vieravpraci.sk/konferencia-

viera-v-praci. 

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.  

http://www.kds-sk.org/

