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).
Káže: Daniel Bán, hosť z CB Prešov
Bohoslužby vedie: Roman Neumann, kazateľ zboru
Biblický text: Nehemiáš 1:1 - 2:10

Dnes bude vysluhovaná
Chlieb – a to aj bezlepkový a nekvasený chlieb – je vpredu naľavo
Víno – môžete piť z kalicha napravo alebo z kalíškov uprostred (kalíšky
uprostred podnosov sú naplnené svetlou nealk. hroznovou šťavou)
Dnes

v nedeľných besiedkach.

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 20.10.

St 23.10.
Št 24.10.
Pi 25.10.

So 26.10.

8:55
9:30
13:30
18:00
19:00
19:00
17:30
16:00
17:45
18:00
19:00
9:00
18:00
19:00

Ne 27.10.
9:30

Modlitebné stretnutie
Slávnosť vďačnosti s Večerou Pánovou
Všetkých pozývame na spoločný obed
Diskusia o škole
Bohoslužby – Senior Garden – Horná Seč
Skupinky – Levice
Modlitebná hodina – Dolná Seč
Fusion – MC Kontakt
Studnička (deti od 2. roč. ZŠ) – jedáleň
Stretnutie MDK – mládežnícka miestnosť
Kvíz párty – MC Kontakt
Gospelový spevokol – jedáleň
Turnaj v stolnom futbale – MC Kontakt
SPOT (stredoškoláci) – MC Kontakt
Mládež (vysokoškoláci a pracujúci) – MC Kontakt
Upozornenie: zo soboty na nedeľu bude zmena času!
Bohoslužby – Káže: Roman Neumann

Pokiaľ by ste sa radi porozprávali
o krste alebo o členstve v zbore,
môžete osloviť kazateľa Romana
Neumanna alebo niektorého zo
starších zboru.

Prosíme rodiny, ktoré sa chcú pridať
do služby prijímania hostí
k nedeľnému obedu, aby to oznámili
do kancelárie zboru do 27. októbra.
Tiež nám, prosím, oznámte, ak v tejto
službe už nemôžete pokračovať.
na stránkach cblv.sk sú k dispozícii
fotky a video z výletu seniorov
v Komárne.

modlitebňa
CB Bratislava. Info: na nástenkách.
Prihlasovanie: https://row.sk/KoH5U
do 3.11.
modlitebňa CB Prešov.
Téma: Dáš do môjho srdca väčšiu
radosť. Info: na nástenkách.
Prihlasovanie: do 10.11.
Téma: Slová sa musia stať telom
Termín: 29.11-1.12.
Rečník: Stev Garber z Regent College
Miesto: Hotel SOREA Hutnik I,
T.Matliare. Cena: 80 Eur/osoba.
https://www.vieravpraci.sk/konferenciaviera-v-praci

Tel.: 036 633 2520, e-mail: levice@cb.sk, alebo to priamo oznámte A. Markušovej.
Pomôže nám to pri príprave aktuálnych informácií.Ak máte informácie do oznamov,
prosíme doručte ich do kancelárie zboru do piatku 10:00.

