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: Jaroslav Tomašovský, starší zboru
Káže: Roman Neumann, kazateľ zboru
Biblický text: Jakub 4:1-3

v malej ani veľkej besiedke dnes ani počas celých
prázdnin nebude.
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
Celoslovenský pobyt seniorov - Remata
Tábor SPOT – Diel
Bohoslužby – Senior Garden – Horná Seč
Modlitebná hodina – Levice
Modlitebná hodina – Mýtne Ludany
Sobáš Roman Mészároš a Rebekah Overton
Bohoslužby – Od strachu k viere – Milan Prišťák

Ďakujeme za:
- 17 prihlásených účastníkov (zo
SPOT-u, DELF klubu);
- ochotných chlapov, ktorí nám
pripravia táborisko;
- vedúcich, ktorí sa rozhodli poslúžiť
takýmto spôsobom.
Prosíme za :
- to, aby Pán Boh konal v srdciach
účastníkov tábora;
- ochranu pred úrazmi, chorobami
a zverou;
- energiu a správne slová pre vedúcich
pri diskusiách a osobných
rozhovoroch;
- dobré počasie, keďže na Dieli od
neho veľa závisí.
Ďakujeme vám za všetky modlitby aj
akúkoľvek inú pomoc!
Za tím DIELU, Miro Balala
Časopis
si môžete prevziať
u Bohuša Fazekaša.

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.
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.

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.

