Srdečne Vás tu vítame. Pokiaľ ste tu prvýkrát alebo ako návšteva, dúfame, že
sa medzi nami budete cítiť dobre. Nedeľné stretnutia prebiehajú v súlade
s Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva (pri vchode prebieha
dezinfekcia rúk a na stretnutie prichádzame s rúškami).

Bohoslužby vedie: Štefan Hasič, starší zboru
Káže: Ján Henžel, člen CB Levice a tajomník RCB
Biblický text: Prvý list Tesaloničanom 2:1-12
Ne 19.7.
Ne 26.7.
Ne 13.9.

9:30
9:30

Bohoslužby
Bohoslužby – káže: Ján Verčimák
Výročné členské zhromaždenie

Alena Greksová a Helena Machajdíková
Adresa zboru: Sama Chalupku 7
Administrátor: Slavomír Poloha
Kazateľ: Ján Verčimák
SPOT: Miroslav Balala
Domovníčka: Oľga Moravská

 633

2520
levice@cb.sk
873 583 slavo.poloha@narniabb.sk
 0905 629 663 jan.vercimak@cb.sk
 0902 303 233 miroslav.balala@icloud.com
 633 2521
0905 138 211
 0907

Pokiaľ by ste sa radi porozprávali
o krste alebo o členstve v zbore,
môžete osloviť kazateľov alebo
niektorého zo starších zboru.
slúži na šírenie pravdivých
a objektívnych informácií. Je to dnes
v podstate jediná a najúčinnejšia
zbraň voči poverám, extrémizmu,
fanatizmu a novodobému ideovému
a sektárskemu otrokárstvu.
Záujemcovia si časopis môžu
objednať písomne na adrese:
Redakcia časopisu Rozmer,
Svoradova 3, 831 03 Bratislava;
tel.č. 02/207 22 838;
e-mail: rozmer@sekty.sk.
Predplatné: 10,00 €.
Info: www.rozmer.sk a na nástenkách
Anka Markušová zo zborovej
kancelárie má dovolenku
od 21.-23.júla.

Zbor Cirkvi bratskej v Leviciach sa
zapája do JPK výskumu misijného
potenciálu kresťanov na Slovensku
s názvom Na každom záleží.
Papierové dotazníky sú k dispozícii
po oboch stranách vo vestibule.
Na vyplnenie potrebujete asi 15 minút.
Preto odporúčame vyplniť doma
a priniesť najbližšiu nedeľu.
Dotazníky je možné vyplniť
aj elektronicky na
https://www.jpk.sk/vyskum.
Kód pre CB Levice je C01, pri
elektronických dotazníkoch je
potrebné ho vpísať, v papierových je
už vpísaný. Vyplnené dotazníky
vhadzujte do pripravených zberných
škatúľ vo vestibule do 31. augusta
príp. pošlite poštou. Viac informácií
o výskume nájdete v letáčiku
vo vestibule alebo na
https://www.jpk.sk/index.php/vyskum.

: Anna Racsková (72) Levice; Zuzana
Kóšová (70) Nový Tekov; Anna Markušová (60) Levice; Vladimír
Machajdík (70) Horná Seč; Helena Lakatošová (67) Levice.

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:

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

Informácie do oznamov prosíme doručte do kancelárie zboru do piatku 10:00. Pomôže
nám to pri príprave aktuálnych informácií.

