Bohoslužby až do odvolania prebiehajú on-line!!!
Aktuálny link pre sledovanie bohoslužieb:

https://www.youtube.com/watch?v=5-V2G-H0-ok
Názov homílie: Keď zlo triumfuje a dobro zdá sa byť tak slabé...
Séria: Evanjelium – dobrá správa pre nedokonalých ľudí o dokonalom diele
Bohoslužby vedie: Štefan Hasič, starší zboru
Káže: Miroslav Haszics, kazateľ – správca zboru
Biblický text homílie: Evanjelium podľa Marka 6:14-29
V rámci bohoslužieb pokračujeme v novom seriáli pre deti "Objavujme
s Markom". E-mail: besiedkacblv@gmail.com
Bude vyslúžená aj Večera Pánova (pripravte si prosím chlieb a víno)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milí priatelia,
z obdobia, keď Ježiš z Nazareta vyrastal, sa nám v evanjeliách zachovala
jedna udalosť. Dospievajúci Ježiš sa „stratil“ svojim rodičom. Keď ho našli
posťažovali sa mu: „Čo si nám to urobil?! My sme ťa úzkostlivo hľadali...“.
On im povedal: „..či ste nevedeli, že som tam, kde ide o veci môjho Otca?!“
Niekedy niečo alebo niekoho strácame. Máme tendenciu za to brať na
zodpovednosť Boha. Prečo nám to robí? Prežívame pri tom obavu a strach.
Čo máme robiť? Hľadajme Boha a verme že ON sa nestratil! Nebuďme plní
strachu, ale dôverujme, že sme „Jeho vecou“.
Nie sme len akousi „záležitosťou“ ktorú Boh musí riešiť a vyrieši.
Sme JEHO ...a v Ňom patríme aj sebe navzájom.
Je advent, tak verme, že On prichádza. Že ON sa nestratil a prichádza, aby sa
nestratil ani nikto z nás.
Miroslav Haszics
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Blahoželáme k narodeninám: Zuzana Adamiová (69) Horná Seč.
O čom jednalo staršovstvo 9. decembra 2021
1. SPOT - Staršovstvo poďakovalo sestre D. Chvojkovej a tímu za ich službu
mladým v našom zbore. Návštevníci SPOT-u – cca 12-15 ľudí, prichádzajú aj
mladí z DELF-u.
Znižuje sa počet detí. Tie, ktoré prichádzajú, nepozývajú svojich kamarátov.
SPOT nie je pre nich atraktívne miesto, kde načerpávajú/žijú. Pandémia
a ukončenie Fusion zastavili prílev nových ľudí. Pripravuje sa vízia práce
SPOT-u pre nasledujúce obdobie. Zlepšila sa spolupráca s MC Kontakt a Delf.
Odchod kazateľa Verčimáka znamená isté oslabenie tímu SPOT-u. Jeho
služba – vyučovanie a budovanie vzťahov s deťmi. Staršovstvo pri hľadaní
nového služobníka bude na tento podnet pamätať.
2. Nové protipandemické opatrenia
Pokračujeme so streamom, na bohoslužbách: účinkujúci + prítomní do počtu
30 ľudí. Online bohoslužby pre mladých v MC Kontakt do 30 ľudí.
Od 19.12. prenos bohoslužieb v jedálni pre tých, ktorí nemajú prístup k online bohoslužbám. Tieto dve skupiny by sa vzájomne nemali stretnúť.
Povzbudzujeme rodinných príslušníkov, aby zabezpečili sledovanie on-line
bohoslužieb pre svojich rodičov/príbuzných, ktorí túto možnosť nemajú.
Stretnutia mladých (MDK, SPOT, mládež) do počtu 30 ľudí (v jednotlivých
skupinách) je povolené.
3. Bohoslužby počas sviatkov – info v budúcom nedeľníku.
4. Odložený termín vizitácie zboru – čakáme na podnet vizitátorov.
Výročné členské zhromaždenie – predbežne 20. marca 2022.
5. Pastorácia – Staršovstvo sa opäť zaoberalo okolnosťami v živote niektorých
bratov a sestier v našom zbore.
6. Hospodárske záležitosti
Staršovstvo súhlasí, aby zbor. účtovníctvo od r. 2022 robil člen nášho zboru.
Hospodár zboru informoval o odovzdaných poukazoch 5% z darov.
Senior Garden (SG) poukáže zboru nájomné za uplynulé obdobie. Staršovstvo
súhlasí, aby tieto financie boli spätne poukázané do SG.
Hospodárska rada rieši rapídne zvýšenie ceny plynu. Možnosti úspory vidíme
v systéme kúrenia a investovania do zariadenia budovy (okná, kotle...).
7. Kazateľ Ján Verčimák informoval o rozhodnutí odísť z Levíc a pozvaní,
ktoré dostal. Vyzval staršovstvo k modlitbám za jeho rozhodovanie.
Najbližšie staršovstvo – 11. januára o 18:30.
Aj v týchto neľahkých časoch a za situácie, že sa „stretávame“ len v on-line
priestore, nám veľmi pomáhajú vaše finančné dary. Veľmi pekne ďakujeme.
Číslo účtu pre finančné príspevky: SK14 0900 0000 0000 2861 1356

