Všetkých vás srdečne vítame.
Ak ste tu prvýkrát, alebo ste návšteva, dúfame, že sa s nami budete cítiť dobre.
Bohoslužby prebiehajú v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva
(do interiéru vstupujú len zaočkovaní návštevníci, pri vchode dezinfekcia rúk,
na bohoslužbách máme správne nasadené respirátory.)
Približne pol hodinu po začiatku bohoslužieb začína program pre
predškolské a školské deti v určených priestoroch.
Názov homílie: „Kde chýba dôvera, tam situáciu ovláda strach“
Séria: Evanjelium – dobrá správa pre nedokonalých ľudí o dokonalom diele
Bohoslužby vedie: Ján Prišťák st., vedúci besiedky
Káže: Miroslav Haszics, kazateľ – správca zboru
Biblický text homílie: Evanjelium podľa Marka 4:33-41
Čo nás čaká v najbližšom čase
Ne 31.10.

St 3.11.
Pi 5.11.

So 6.11.
Ne 7.11.

Ne 14.11.

Modlitebné stretnutie
Bohoslužby
Florbal – 6. ZŠ Levice
Skupinky
17:45 Stretnutie MDK – mládežnícka miestnosť
19:00 Stretnutie mládeže
18:00 Piatkové spoločenské hry – MC Kontakt
18:00 SPOT (stredoškoláci) – MC Kontakt
8:55 Modlitebné stretnutie
9:30 Bohoslužby – káže: Ján Verčimák
17:00 Výročné členské zhromaždenie
11:00-16:00 Členské zhromaždenie – hlasovanie o zotrvaní
kazateľa Jána Verčimáka v Zbore CB Levice
8:55
9:30
15:00

Kontakty: internetová stránka zboru: www.cblv.sk
levice@cb.sk
 633 2520
Adresa zboru: Sama Chalupku 7
miroslav.haszics@cb.sk
Správca zboru: Miroslav Haszics  633 2524
Kazateľ: Ján Verčimák
 0905 629 663 jan.vercimak@cb.sk
SPOT: Diana Chvojková
 0905 379 685 chvojkova.diana@gmail.com
Domovníčka: Oľga Moravská
 633 2521
0905 138 211

Záujemcovia o časopis Brána na rok 2022, prihláste sa a uhraďte predplatné
(23 Eur) br. Bohušovi Fazekašovi do 12. novembra. Predplatitelia si môžu
prevziať októbrové číslo Dialógu.
Kazateľ Ján Verčimák má do 3.11.2021 dovolenku.
Blahoželáme k narodeninám: Zuzana Sujová (86) Levice; Ondrej Kerekréty
(68) Starý Tekov; Jozef Moravský (72) Levice; Zlatica Nolčová (69) Levice;
Michal Bálint (62) Levice.
O čom jednalo staršovstvo 21. októbra 2021
1. Staršovstvo viedlo rozhovor s členmi tímu mládeže. Tím predložil
zámer budovať menšie komunity - neformálne stretnutia raz do týždňa.
Klasické spoločné stretnutie mládeže raz za mesiac (prvý piatok v mesiaci).
Okrem toho sa chcú navzájom pozývať ku každodenným aktivitám.
Staršovstvo odporučilo tímu mládeže, aby do komunít pozývali aj ľudí
z DELF-u. Zhodnotenie napĺňania stanovených cieľov po cca roku.
2. Škola Narnia rieši prevádzkové veci. Kolektív detí a pedagógov sa zžil a aj
prostredie sa zdá byť vyhovujúce. Dohodol sa text partnerskej zmluvy medzi
Zborom CB Levice a Združením C.S. Lewisa. Kreujú sa orgány školy.
3. Stanovenie termínov členských zhromaždení:
Výročné členské zhromaždenie: 7.11. 2021 o 17:00 – prezenčnou formou.
Z hľadiska podmienok nastavených platným „covid automatom“ sa ho budú
môcť zúčastniť plne zaočkovaní členovia zboru.
Členské zhromaždenie 14. 11. 2021 od 11.00 do 16.00. – hlasovanie o zotrvaní
kazateľa Verčimáka v zbore. Volebná komisia, v spolupráci s povereným
členom Rady CB (J. Henželom) zorganizuje voľby tak, aby sa jej mohli
zúčastniť podľa možnosti všetci členovia zboru.
4. Navrhlo volebnej komisii kandidátov pre voľby do Rady CB v SR.
5. Súhlasí so zapojením zboru do adventného programu v meste.
6. Súhlasí so zakúpením zariadenia potrebného pre živé prenosy bohoslužieb.
7. Súhlasí, aby pracovný úväzok riaditeľky MC Kontakt naďalej
zabezpečovalo ústredie Cirkvi bratskej. Zároveň jej má byť predĺžená
pracovná zmluva na dobu neurčitú.
8. Staršovstvo dalo súhlas na realizáciu výmeny okien na severnej strane našej
modlitebne.
9. Staršovstvo zobralo na vedomie niektoré prevody našich členov v rámci
jednotlivých zborov a cirkví.
10. Riešilo situáciu, ktorá vznikne po odchode tajomníčky zboru do dôchodku
v r.2022.
11. Najbližšie stretnutie staršovstva 18. 11. o 18:00.

