Láska

k Bohu

|

Láska

k ľuďom

|

Služba

svetu

| Február

2.2.

9:30

Káže: Marián Cabadaj * 1J 2:28 – 3:10

9.2.

9:30

16.2.

9:30

Káže: Roman Neumann * 1J 3:11-24
BUDE VYSLUHOVANÁ VEČERA PÁNOVA
Káže: Roman Neumann * 1J 4:1-6

23.2.

9:30

Káže: Ján Verčimák * 1J 4:7-21

2020

Drazí přátelé, novým rokem
2020 začala další série
nedělních kázání, tentokrát
z 1. listu Janova, který by se
dal shrnout názvem:
List milovaným. Ponoříme se
tedy do toho, co to znamená
být Bohem milovaným a jaké
to má praktické důsledky
v životě člověka. Navážeme
tak na biblický verš pro sbor na rok 2020 a tím se budeme dále učit, jak
milovat Boha, projevovat lásku k lidem a být užitečnými pro své okolí.
Roman Neumann

Vždy je to upresnené v aktuálnom nedeľníku a na webe cblv.sk na
stránke kalendár (menu / čo robíme / kalendár)
Florbal
nedeľa Gymnázium sv.Vincenta
Fusion
6.2.
MC Kontakt
Studnička
piatok Jedáleň
Mladší dorastenecký klub piatok Mládežnícka miestnosť
SPOT
sobota MC Kontakt
Mládež
sobota MC Kontakt
SAME klub
nedeľa Mládežnícka miestnosť
Stretnutia skupiniek prebiehajú každú druhú stredu.

Levice
19:00
5.2.
12.2.
19.2.
26.2.

B.Zomborský
skupinky
D. Peter
skupinky

27.2. štvrtok

Horná Seč
18:00
J. Verčimák
Senior Garden
A. Moravský
Senior Garden

Dolná Seč
18:00

M. Ludany
18:00

J. Henžel
B. Zomborský
R. Neumann
Vl. Suchanský

18:00

2.2. Eva Márföldiová
Valéria Potocká
9.2. Alžbeta Hurajová
Ivana Tóthová

16.2. Emília Machajdíková
Zuzana Petríková
23.2. Mária Machajdíková
Tatiana Moravská

Téma: Jadro kresťanstva
26.-28.3. štvrtok - sobota
Hotel Satel, Poprad
Registrácia do 3.2. (75 Eur) alebo 2.3.(85 Eur) na www.mcz.cb.sk.
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15:00
17:30
16:00
17:45
18:00
19:00
15:00
19:00

Garaj Ondrej, Levice, (63); Magyarová Magdaléna, Levice, (70);
Marföldi Zoltán, Levice, (83); Moravská Mária, Levice, (82);
Moravská Zlatica, Kalná nad Hronom (63); Helena Tomasoszká, Levice,
(68); Czirjaková Zuzana, Jur nad Hronom, (82); Paliczová Zuzana,
Levice, (82); Greksa Michal, Horná Seč, (81); Zomborská Anna, Dolná
Seč, (67); Bellušová Zlatica, Nový Tekov, (76); Potoczki Pavol, Nový
Tekov, (80); Horáni Pavel, Levice, (72); Kerekrétyová Helena, Levice,
(75); Sakoš Ján, Nový Tekov (70)
Štefan a Helena Tomasoszkí z Levíc
s Máriou Moravszkou rod. Franczelovou z Levíc vo veku 86 rokov
* Dohodli sme sa na spoločnom štúdiu knihy Učedníctvím k církevnímu
růstu – Colin Marshall a Tony Payne.
* Zobrali sme na vedomie rezignáciu Milana Prišťáka ako člena
staršovstva.
* Rozhodli sme o žiadosti o krst a žiadosti o sobáš.
* Hovorili sme o pripravovanej vizitácii nášho zboru.
* Stretli sme sa s volebnou komisiou, ktorá nás informovala o stave
príprav pre voľby do staršovstva.
* Pripravovali sme výročné členské zhromaždenie.
* Hovorili sme o rozlúčke s kazateľskou rodinou a ich sťahovaní v júni
2020.
* Skonštatovali sme, že bude potrebné nájsť ľudí, ktorí si zoberú na
starosť prípravu dňa rodiny v júni.
* Prijali sme plnenie rozpočtu zboru za minulý rok.
* Zobrali sme na vedomie informáciu o poruche na zborovom laptope.
* Hovorili sme o stave príprav na kurz Kairos v Leviciach.

* Neprijali sme ponuku RCB organizovať tento rok Výročnú konferenciu
CB v našom zbore z dôvodu organizovania inej celocirkevnej
konferencie v našom zbore.
* Oboznámili sme sa so stavom príprav systému pre ochranu osobných
údajov (GDPR) v našom zbore.
* Zobrali sme na vedomie skutočnosť, že sa hľadá celocirkevný
pracovník pre prácu s deťmi.
* Reagovali sme na podnety z MC Kontakt.
* Zobrali sme na vedomie termíny plánovaných dovoleniek kazateľov.
21.–28. jún
5.–11. júl
19.–25. júl
28. júl – 1.august
15.–22. august

Celosl. pobyt seniorov – Hotel Plejsy, Krompachy
Celoslovenský tábor MDK – Kráľová Lehota
Kecy – Hotel Studnička, Námestovo
DeLeT – Levice
Letokruhy – Škutovky, okr. Ružomberok

Aktuálne termíny akcií sú v kalendári na webe cblv.sk.

Internetová stránka zboru: www.cblv.sk
Kancelária zboru
Kazateľ: Roman Neumann

S.Chalupku 7

 633

2520, levice@cb.sk


633
2524ou
633
2520,

2. kazateľ, pre MDK a mládež: Ján Verčimák
Pastoračný poradca: Zdeňka Neumannová
Domovníčka: Oľga Moravská

roman.neumann@cb.sk
 0905 629 663

0950
536
265


0950
536
265
0905
629
663
 633 2521; 0905 138 211

Číslo účtu pre finančné príspevky: SK14 0900 0000 0000 2861 1356
Použite prosíme príslušný variabilný symbol:
príspevok pre Zbor:

príspevok pre MC Kontakt:
príspevok pre Miesto v dome:
príspevok pre Dom seniorov:
príspevok pre Pastoráciu:

variabilný symbol: ľubovoľný
variabilný symbol: 7777
variabilný symbol: 5555
variabilný symbol: 3333
variabilný symbol: 2222

Uzávierka čísla: Vždy v stredu pred poslednou nedeľou v mesiaci.
Infolist je určený len pre vnútorné potreby CB.
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Bola nedeľa. Brat kazateľ mal kázeň o hesle pre náš zbor na tento rok.
S očakávaním som pozerala na kazateľňu, či niečo neuvidím. Často brat
kazateľ prináša názorné pomôcky, ktoré využíva na lepšie porozumenie
aplikácie výkladu Božieho Slova. Dnes som nevidela nič až do chvíle,
keď sa brat kazateľ zohol a postavil na kazateľňu koleso z bicykla.
Nasledoval výklad. Upozornil na špice, ktoré smerujú do stredu kolesa.
Božie deti sú ako špice bicykla, ktoré smerujú k Pánu Bohu. Čím sú
bližšie k nemu, tým sú bližšie aj jeden k druhému.
Moju pozornosť upútal rám kolesa a gumený plášť. Tieto prvky boli
viditeľnejšie aj z ďaleka. Porozumela som, že koleso bez špicov nie je
k ničomu ani špice bez kolesa a pevného stredu. Ak by špice neboli,
koleso by nebolo a už vôbec nie funkčné. Ešte sú špice aj chránené
gumeným plášťom.
Mne tento príklad ukázal ako je veľmi dôležité mať v zbore svoje pevné
miesto. Iba tak budeme užitoční pre Božie kráľovstvo a nebudeme sa
navzájom „pichať a zraňovať“. Ako je dôležité byť chránení viditeľnou
ochranou cirkvi. Iba tak môžeme „ísť“ jedným smerom. Iba tak sú
„špice“ užitočné v obecenstve a aj „v kotúľaní“ t.j. nesení evanjelia do
sveta.
Mária Kohútová
Termín: 21.6.-28.6.2020; Miesto: Hotel Plejsy pri Krompakoch;
Cena: 200 Eur (8 dní/7 nocí s plnou penziou a wellness)
Záloha: 100 Eur/osoba do 28.2.2020,
Kontakt: Dušan Kintler, t.č.: 0910 453 823, kintler.dusan@gmail.com
Téma: Ako žiť svoju vieru Miesto: Škutovky, okr. Ružomberok;
Termín: 15.8. (sobota) - 22.8.2020 (sobota);
Hlavný rečník: Rastislav Betina, kazateľ CB Košice;
Cena: Deti do 3 rokov bez nároku na lôžko zdarma;
Deti do 12 rokov 105 Eur;
Deti nad 12 rokov a dospelí: 135 Eur;
Záloha: 50 Eur/osoba do 31.3.2020 Milenke Zomborskej
Doplatok: do 30.6.2020 Milenke Zomborskej

–
Interaktívny kurz pre kresťanov, ktorí sa chcú zúčastniť Božieho konania
vo svete. Ide o biblické poslanie, históriu, stratégiu a kultúrne bariéry.
Nájdite svoje povolanie v Božom globálnom poslaní!
Pre koho je kurz určený?
Kurz Kairos je vhodný pre kresťanov všetkých vekových kategórií, ktorí
chcú brať Božie poslanie vážne a hľadať praktické spôsoby, ako sa
aktívne podieľať na napĺňaní Božieho plánu. Kurz Kairos nie je klasický
misionársky kurz.
Budeme študovať Starú a Novú zmluvu a zistíme, o čo skutočne Bohu
ide a čo to má s nami spoločné. Mnohí účastníci po absolvovaní kurzu
povedali: "Teraz mi Biblia dáva zmysel a spoznal som svoje miesto v
Božom pláne." Tento kurz sa prednáša vo viac ako 100 krajinách sveta,
v 30 rôznych jazykoch.
Program
štvrtok, 6. / 13. 2.; Registrácia do 16:00; Program 16:30 - 21:00
piatok - sobota, 7. - 8. 2. / 14. - 15. 2.; Program 09:00 - 21:00
Tréning facilitátora kurzu (voliteľný) sobota, 15. 2.; 17:00 - 21:00 hod.
Ceny a registrácia
Registračný poplatok 30€ zahŕňa všetky materiály. Treba ho uhradiť do
30. 1. 2020 na misijný účet SK14 1100 0000 0026 2148 1512.
V poznámke uveďte: priezvisko, meno, kurz Kairos. Obedy sa na vlastné
náklady budú hromadne objednávať z miestnych reštaurácií.
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