Stále pokračuje možnosť zúčastniť sa bohoslužieb on-line!!!
Premietanie – stream bohoslužieb (jedáleň zbor.domu a MC Kontakt)!
Aktuálny link pre sledovanie bohoslužieb:

https://www.youtube.com/watch?v=ZaM-g7nOtDI
Názov homílie: Tvrdohlavé ovce a milosrdný pastier
Séria: Evanjelium – dobrá správa pre nedokonalých ľudí o dokonalom diele
Bohoslužby vedie: Jozef Kováč, vedúci SPOT-u
Káže: Ján Verčimák, kazateľ zboru pre mládež a MDK
Biblický text homílie: Evanjelium podľa Marka 6:30-44
Súčasť bohoslužieb - seriál pre deti "Objavujme s Markom".
E-mail: besiedkacblv@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Advent sa pomaly, ale isto chýli k svojmu záveru – končí. Keď niečo končí, niečo iné,
resp. niečo ďalšie, na to nadväzuje. Advent - obdobie očakávaní a príprav „dozrieva“
a nadväzujú naň vianočné sviatky. Sviatky pokoja a radosti.
Neviem, či sa mi to len zdá, ale ešte nikdy som nevidel o takomto čase toľko
rezignovaných a akoby okolnostiam odovzdaných ľudí. Obchody a cesty tradične plné
- tovarom i ľuďmi. Myseľ však zahltená, či ponorená do akejsi mrákoty. Tváre
a srdcia „prázdne“. Už sa ani nesťažujeme, už sa ani neradujeme, už na nič akoby
neočakávame. Už len „sme“ a nejak žijeme. Vidím remeselníka, ktorý sa snaží
dokončiť do Vianoc zákazku. Podnikateľa, čo hľadí do budúcnosti s obavou. Vidím
unaveného zdravotníka, vidím preťaženú ženu za pokladňou. Seniora, ktorý počíta
koľko bude musieť dať na plyn a elektrinu. Vidím znudené dieťa na dištančnom
štúdiu, vidím duchovného, ktorý nemá čo do tejto situácie povedať...
Nevidím radosť, nevidím nádej, nevidím pokoj, nevidím radosť... Potrebujem(e) viac
svetla? Zapaľujem štvrtú adventnú sviecu. Kladiem ju na stôl. Nie pod nádobu....
Nech svieti, lebo Kristus povedal:
„Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto vo mňa verí, neostal v tme“.
Nech nám to Svetlo svieti, nech prináša nádej, nech nás obdarí Božím pokojom
a radosťou. Nie len počas adventu, nie len počas Vianoc...
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

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

Prosíme vedúcich zborových
zložiek, aby finančné požiadavky na
rok 2022 nahlasovali a konzultovali
s hospodárom zboru do konca roka.
Ak máte záujem o zapožičanie alebo
nákup kníh, kontaktujte Anku
Markušovú v zborovej kancelárii:
036/633 2520.

Blahoželáme k narodeninám: Miroslav Markuš (67) Levice; Dušan
Suchánsky (66) Levice; Alžbeta Pokoraczká (76) Levice.

Bohoslužby počas sviatkov
4. adventná nedeľa – káže J. Verčimák – stream bohoslužieb
Premietanie bohoslužieb (jedáleň zborového domu, MC Kontakt)!
25.12. - 1. Sviatok vianočný – káže M. Haszics – stream – pričom sa
využije aj nahratý video materiál z CZŠ Narnia Levice.
26.12. – 2. Sviatok vianočný – káže J. Verčimák – stream bohoslužieb
1.1. – novoročné modlitby – Juraj Kohút
2.1. – káže M. Haszics – stream bohoslužieb
Bohoslužby „na živo“ do počtu 30 ľudí a možnosť spoločného
sledovania bohoslužieb ( jedáleň a MC Kontakt) sú určené pre tých,
ktorí nemajú možnosť sledovať bohoslužby iným spôsobom. Naďalej
zostáva v platnosti podmienka zaočkovanosti. Ďakujeme za pochopenie!

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
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.

