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
Dnes budeme prosiť o požehnanie bábätka (Timon Guťan).

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
Kazateľ: Roman Neumann
2. kazateľ: Ján Verčimák
SPOT: Miroslav Balala
Pastoračný poradca: Z.Neumannová
Domovníčka: Oľga Moravská
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Bohoslužby
Bohoslužby – Senior Garden – Horná Seč
Modlitebný špeciál – Levice
Modlitebná hodina – Mýtne Ludany
Fusion – MC Kontakt
Studnička – jedáleň
Stretnutie MDK – mládežnícka miestnosť
Piatkové spoločenské hry – MC Kontakt
SPOT (stredoškoláci) – MC Kontakt
Mládež (vysokoškoláci a pracujúci) – MC Kontakt
Bohoslužby – Letnice – Ján Verčimák – Večera Pánova

v parku M. R. Štefánika. Pozvánky sú
pod nástenkami, ktoré môžete rozdať
svojim priateľom a známym.

V utorok 28. mája sa rodičom Jozefovi
a Mariete Povodovcom
(rod.Guťanová) narodila dcéra Izabela.

Termín: 21.-22. jún
Lektoři: Jerry Root a David Brown.
Info: web cblv.sk v sekci čo robíme.
Přednostně je seminář otevřen pro lidi
z různých týmů zapojených do služby,
potom i pro všechny ostatní zájemce.
Přihlašovat se bude možné na adrese
cblv.sk/seminar
Hledáme dobrovolníky, kteří by
- poskytli ubytování pro účastníky,
- přivezli autem lektory z Budapešti
(asi 20.6.) a odvezli 23.6. ráno na
letiště ve Vídni. Dobrovolníci hlaste se
u Anky Markušovej.

14. júna o 18.00 hod v zasadačke.
Téma: Slová sa musia stať telom:
Ako súvisí Kristovo vtelenie s cirkvou
a spoločnosťou dnes?
Termín: 29.11-1.12.
Miesto: Hotel SOREA Hutnik I,
T.Matliare. Cena: 80 Eur/osoba.
Info: www.vieravpraci.sk.
Prihlasovanie od septembra.
Dnes si môžete pri knižnom pulte
zakúpiť júnový

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.

