Srdečne Vás tu vítame. Pokiaľ ste tu prvýkrát alebo ako návšteva, dúfame, že
sa medzi nami budete cítiť dobre.
Bohoslužby prebiehajú v súlade s Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva
(pri vchode prebieha dezinfekcia rúk, na stretnutie prichádzame s rúškami,
sedíme vo vyznačených laviciach).
Káže: Ján Verčimák, kazateľ zboru pre mládež a MDK
Bohoslužby vedie: Jozef Kováč, vedúci dorastu
Biblický text: Ev. Jána 13:31-14:4
Dnes budú pokrstení a prijímaní noví členovia zboru: Amy Tomašovská,
Sarah Tóthová, Jan Vaněra a Kristína Zomborská.
Krstený bude aj Jozef Kušnierik (45)
Ne 27.6
St 30.6.
Št 1.7.
Pi 2.7.
So 3.7.
Ne 4.7.

9:30
19:00
16:00
16:00
11:00
9:30

Bohoslužby
Modlitebná hodina – Levice
Letokruhy – Preber sa a pokračuj/zborová záhrada
Letokruhy – Preber sa a pokračuj/zborová záhrada
Letokruhy – Preber sa a pokračuj/Starý Hrádok
Bohoslužby – káže: Slavomír Poloha

Adresa zboru: Sama Chalupku 7
Administrátor: Slavomír Poloha
Kazateľ: Ján Verčimák
SPOT: Diana Chvojková
Domovníčka: Oľga Moravská

 633

2520
levice@cb.sk
 0907 843 583 slavomir.poloha@cb.sk
 0905 629 663 jan.vercimak@cb.sk
 0905 379 685 chvojkova.diana@gmail.com
 633 2521
0905 138 211

Od 4. júla pripravujeme
Počas podujatia je dôležité dodržiavať
opatrenia ÚVZ - dezinfekcia rúk,
rúška, odstupy, občerstvenie vo
vlastnej réžii, zápis do zoznamu
zúčastnených s telef. kontaktom.

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

počas
bohoslužieb v dvoch skupinách
– pre školské a predškolské deti.
Vreckový sprievodca kresťana:
Leonardo de Chirico: Pápežstvo jeho pôvod a úloha v 21. storočí –
5 Eur/ks.
osobnú asistentku na
pomoc, opatrovanie, prechádzky,
varenie, upratovanie a bežné činnosti.
Som ZŤP na invalidnom vozíku
s diagnózou skleróza multiplex.
Silvia Suchánska (33); 0903 772 771

: Emília Suchánska (62) Levice; Elena
Hlásna (65) 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:
príspevok pre ZŠ Narnia v Leviciach:

variabilný symbol: ľubovoľný
variabilný symbol: 7777
variabilný symbol: 5555
variabilný symbol: 3333
variabilný symbol: 8888

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

