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: Neprekážaj Bohu, ani mne....
Séria: Evanjelium – dobrá správa pre nedokonalých ľudí o dokonalom diele
Bohoslužby vedie: Andrej Moravský, starší zboru
Káže: Miroslav Haszics, kazateľ – správca zboru
Biblický text homílie: Evanjelium podľa Marka 5:21-35
Dnes bude vysluhovaná Večera Pánova
Chlieb – a to aj bezlepkový a nekvasený chlieb – (vpredu vľavo)
Víno – z kalíškov (uprostred kalíšky so svetlou nealk. hroz. šťavou)
Čo nás čaká v najbližšom čase
Ne 14.11.

St 17.11.
Št 18.11.
Pi 19.11.

So 20.11.
Ne 21.11.

8:55 Modlitebné stretnutie
9:30 Bohoslužby s Večerou Pánovou
15:00 Nedeľný šport – 6. ZŠ Levice
11:00-16:00 Členské zhromaždenie – hlasovanie o zotrvaní
kazateľa Jána Verčimáka v Zbore CB Levice
18:00 Modlitebná hodina – Levice – M. Haszics
18:00 Porada staršovstva
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

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

Program členského zhromaždenia
v nedeľu 14.11. 2021 o 11:00.
Hlasovanie o zotrvaní kazateľa Jána
Verčimáka ako kazateľa Zboru CB
v Leviciach. (Čl.36,3 Poriadku CB.)
Hlasovanie sa uskutoční dňa
14.11.2021 v priestoroch modlitebne
(vestibul). Členské zhromaždenie
s jediným bodom bude nadväzovať na
nedeľné zhromaždenie zboru a začne
hneď po skončení nedeľnej
bohoslužby (cca o 11:00). Členovia
zboru môžu hlasovať kedykoľvek,
v čase od začatia ČZ, až do 16:00.
Hlasovanie o zotrvaní kazateľa
zabezpečí volebná komisia a riadi
poverený člen rady Rady (J. Henžel).
Ak sa niekto v danom čase nemôže
dostaviť k hlasovaniu do priestorov
modlitebne, požiada volebnú komisiu
o možnosť hlasovať mimo členského
zhromaždenia.

Záujemcovia o časopis Dialóg
v r. 2022 prihláste sa a uhraďte
predplatné 22 Eur br. Bohušovi
Fazekašovi do 30.11.

Kazateľ Ján Verčimák má do
21.11.2021 dovolenku.

Epidemiologické opatrenia
Od 21.11. je kapacita našich
nedeľných bohoslužieb zredukovaná
na max. 100 účastníkov. Online
bohoslužby pre mládež a SPOT budú
v MC Kontakte v rovnakom čase.

5% z darov, ktoré ste venovali zboru
v r. 2020, môžete uplatniť do konca
novembra. Oznámte to Anke
Markušovej osobne alebo telefonicky
036/633 2520

Súčasným aj budúcim hostiteľom
Prosíme rodiny, ktoré sa chcú pridať
do služby prijímania hostí
k nedeľnému obedu, aby to oznámili
do kancelárie zboru do 26. 11. Tiež
nám, prosím oznámte, ak v tejto
službe už nemôžete pokračovať.
Knižné novinky
Čítanie na každý deň:
Betina R.: Ako bolo na počiatku;
Chlieb náš každodenný
MC Kontakt
Otváracie hodiny kaviarne
KONTAKTCAFE: pondelok - štvrtok
12:00-20:00, piatok 12:00-22:00
a každú nedeľu po bohoslužbách pre
vás na krátko otvárame kaviareň.

Blahoželáme k narodeninám: Julianna Greksová (76) Horná Seč; Juliana
Vargová (80) Lok; Valéria Bálintová (83) Levice; Alžbeta Greksová (85)
Horná Seč; Anna Prišťáková (86) Jur nad Hronom.
Číslo účtu pre finančné príspevky: 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.

