I. sviatok vianočný – sobota - 25.12.2021 – 9.30
Názov vianočnej homílie: Neuveríte, čo sa stalo v Betleheme...
Bohoslužby vedie: Jaroslav Tomašovský, starší zboru
Káže: Miroslav Haszics, kazateľ – správca zboru
Biblický text homílie: Lukáš 2,1-18
Aktuálny link pre sledovanie bohoslužieb:
https://www.youtube.com/watch?v=iybXobAAUWs
(Prenos streamu bohoslužieb možnosť sledovať aj v jedálni zborového domu
a v mládežníckom centre Kontakt)

--------------------------------------------------------------------II. sviatok vianočný – nedeľa -26.12.2021 -9.30
Názov vianočnej homílie: Knieža pokoja
Bohoslužby vedie: Andrej Moravský, starší zboru
Káže: Ján Verčimák, kazateľ zboru
Biblický text homílie: Izaiáš 9,5
Aktuálny link pre sledovanie bohoslužieb:
https://www.youtube.com/watch?v=s5FO-e21Efk
(Prenos streamu bohoslužieb možnosť sledovať aj v jedálni zborového domu
a v mládežníckom centre Kontakt)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kristus prišiel na zem. Bolo to nevyhnutné.
Ďalšia kapitola Božieho slávneho diela na strane jednej a ľudské, obmedzené,
biedne, prijatie na strane druhej. Aký to kontrast!
Boh sa stal slabým, bezmocným, aby sa ukázala Jeho sláva a my sme mohli
nájsť záchranu v Ňom. Aký to paradox!
Nebojte sa, lebo hľa zvestujem vám veľkú radosť, radosť určenú pre všetkých.
Dnes sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán, v meste Davidovom.
Toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko v plienkach, položené do jaslí.“
„Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj medzi ľuďmi; Boh v nich našiel
zaľúbenie.“
Aká to láska!
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: Miroslav Machajdík (70) Levice; Vlasta
Luptáková (90) Bratislava.

Bohoslužby počas sviatkov
25.12. - 1. sviatok vianočný – M. Haszics – stream bohoslužieb +
záznam programu žiakov CZŠ Narnia Levice.
26.12. – 2. sviatok vianočný – J. Verčimák – stream bohoslužieb
1.1. – novoročné modlitby – Juraj Kohút 9:30 (malá sála)
2.1. – káže M. Haszics – stream bohoslužieb – Novoročný biblický text
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.

