
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 Verčimák, kazateľ pre mládež a MDK  

Káže: Peter Prištiak, kazateľ CB Hermanovce 

Biblický text: Izaiáš 8,9 - 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

Dočasný kontakt na domovníkov 

volajte 

 633 2520  

   



Ne 18.11. 8:55 Modlitebné stretnutie 

 9:30 Bohoslužby  

 13:30 Stretnutie seniorov so spoločným obedom o 12:00.  

Téma: Misia medzi Rómami, Hosť: Peter Prištiak 

St 21.11. 18:00 Bohoslužby v Senior Garden – Horná Seč 

 19:00 Večer chvál – Levice 

 18:00 Modlitebná hodina – Dolná Seč 

 16:00 Workshop: „Kto je online generácia?“ – MC Kontakt 

Št 22.11. 17:30 Fusion – MC Kontakt 

Pi 23.11. 16:00 Studnička – jedáleň 

 17:45 Stretnutie MDK – mládežnícka miestnosť 

 19:00 Gospelový spevokol – jedáleň 

 18:00 Piatkové spoločenské hry – MC Kontakt 

So 24.11. 18:00 SPOT (stredoškoláci) – MC Kontakt 

 19:00 Beseda: Za hranice Stredozeme alebo Ako sa pozerá autor 

Pána prsteňov na duchovný svet a fantáziu? 

MC Kontakt. Hosť: Pavel Hošek  

Ne 25.11. 9:30 Bohoslužby –– Pavel Hošek 

 17:00 „Čaj o piatej“ – Téma: Misia na Sibíri, Hosť: Ondrej Garaj  
 

Ako sa pozerá autor Pána prsteňov na 

duchovný svet a fantáziu? 

S Pavlom Hošekom, ktorý sa 

dlhodobo zaoberá fenoménom fantázie 

a predstavivosti nahliadneme do sveta 

fantázie J. R. R. Tolkiena.  

Pavel Hošek je český teológ, 

religionista a pedagóg. Kazateľ CB, 

vyučuje na Evanjelikálnom 

teologickom seminári v Prahe a 

Evanjelickej teologickej fakulte 

v Prahe. 
 

Evanjelizačno-misijný odbor pripravil 

akciu Misijný advent, aby povzbudil 

zbory, aby sa v adventnom čase 

zamerali na modlitby a podporu misie. 

Objednali sme 100 brožúrok, 

Pozývame všetkých dospelých, 

rodičov, učiteľov a ostatných 

záujemcov na zaujímavú prednášku, 

kde sa s nami mladí ľudia podelia  

o skúsenosti a svoj pohľad na online 

svet, prečo tam trávia svoj čas a čo 

im to prináša.  

Kedy? 21.11.2018 o 16:00 

Kde? MC Kontakt 

Vstup voľný. Info: 0907 079 142 
 

 

v ktorých bude každodenné čítanie 

z knihy Skutkov a podnety  

k modlitbám. V rámci nedele bude 

taktiež prebiehať Misijný advent 

2018 s podtitulom „Čo robí cirkev, 

ktorá čaká na Ježišov druhý 

príchod“ 
 

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.  


