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: Štefan Hasič, starší zboru
Káže: Roman Neumann, kazateľ zboru
Biblický text: Lukáš 12:15-21; 1.Korinťanom 16:1-4; 2.Korinťanom 8:1-9
Dnes budeme prosiť o požehnanie bábätka (Tadeáš Šajben).

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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Ne 23.6.
Ut 25.6.
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St 26.6.
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Pi 28.6.
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19:00
19:00
16:00
17:00

Ne 30.6.

9:30

Bohoslužby
Divadelné predstavenie – Celkom malé divadlo.o.z. –
MC Kontakt
Program pre deti: Same klub – Cesta okolo sveta za 60
minút a vystúpenie spevokolu Studnička – MC Kontakt
Program pre rodičov a starých rodičov: Jak se nechat
inspirovat z přístupu koučování ve vztahu k dětem –
prednáša Zdeňka Neumannová – MC Kontakt
Bohoslužby – Senior Garden – Horná Seč
Modlitby za letné akcie – Levice
Modlitebná hodina – Dolná Seč
Lezecká súťaž – MC Kontakt
Narodeninová párty Kontaktu – Fusion, grilovačka – MC
Kontakt
Bohoslužby – Séria kázní: Nepriatelia srdca – Roman
Neumann

Kazateľ pre mládež a MDK, Ján Verčimák bude v dňoch 23.-27. júna
konferencii EMA vo Veľkej Británii.

Rád bych poděkoval všem, kteří
pomáhali s Dnem rodiny v parku.
Fotografie a videa jsou na
stránkách cblv.sk v sekci
médiá: galéria a videá.
Prosíme ochotných darcov, ktorí majú
možnosť poskytnúť na tábor Delet
rôzne potraviny, keby sa ohlásili
u Hely Marföldiovej po bohoslužbách
alebo telefonicky 0902 170 470.
Budeme potrebovať lekváre, kompóty,
paradajky, papriku, uhorky, koreňovú
zeleninu (najmä mrkvu), cibuľu,
ovocie, nutelu a zemiaky. Prosíme aj
sestry, ktoré sú ochotné napiecť, aby
sa prihlásili - deti radi zjedia niekoľko
plechov sladkého každý deň.

bude 29.6.-30.6.2019 (sobota, nedeľa).
Prihlásiť sa môžete u Bohuslava
Bálinta 0903 407 725. Stretnutie
záujemcov bude v nedeľu (23.6.)
po skončení bohoslužieb v zborovej
záhrade. Každý je vítaný.
Prosíme o pomoc pri narodeninovej
oslave MC Kontakt: Potrebujeme
zeleninu - paradajky, papriku, cibuľu,
uhorky a iné (priniesť 28.6.) a požičať
prenosné chladničky (vrátane
chladiacich náplní) na sobotu 29.6.
Kontaktujte, prosím, Janku
Kušnierikovú 0907 079 142.

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.

