Nedeľa 9. 1. 2022 | cblv.sk
Stále pokračuje možnosť zúčastniť sa bohoslužieb on-line!!!
Premietanie – stream bohoslužieb - MC Kontakt!
Aktuálny link pre sledovanie bohoslužieb:

https://www.youtube.com/watch?v=6C631aM8cdM
Názov homílie: ON chodí po vode...
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 6:45-56
Súčasť „online“ bohoslužieb - seriál pre deti "Objavujme s Markom".
E-mail: besiedkacblv@gmail.com
Bude vyslúžená aj Večera Pánova (pripravte si prosím chlieb a víno)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sviatky skončili. Začal bežný život. No, bežný. Ako sa to vezme. Naskakujeme
do nášho pracovného „kolotoča“ ...a deti sa chystajú do školy. Stále nás však sužujú
obmedzenia. Nemôžme sa stretávať tak, akoby sme chceli. To ma fakt hnevá a som
z toho smutný. Nejde internet. Zas dôvod k hnevu.
Medzi ľuďmi kolujú „zaručené infošky“ o tom, že vakcíny proti covidu spoľahlivo
zabíjajú. Téma vakcinácie ľudí rozdeľuje, a to aj kresťanov, spoľahlivejšie ako
Vladimír Mečiar. A to ma hnevá tiež a som z toho smutný.
Čakali sme vojnu na východe Ukrajiny a ruský výsadkári medzi tým „musia“ riešiť
inú situáciu. Z protestu proti zdražovaniu sa stal „teroristický útok na Kazachstán“.
Mŕtvych i ranených pribúda. Ďalší dôvod k obavám i smútku.
Moja známa mi včera napísala: „Zasa som si uvedomila, ako stačí chvíľka a všetko je
inak. Preto nemá cenu sa stále za niečím pachtiť a hnevať sa...“ Dobre to napísala.
Je vidieť že je kresťanka. Škoda, že podobne nepremýšľajú aj niektorí národní lídri.
Možno by nebolo na svete toľko násilia a bolesti. Škoda, že na to nepachtenie,
nepodliehanie hnevu, uvedomenie si vlastnej krehkosti a dočasnosti, zabúdame často
aj my. Možno by potom nebolo toľko hnevu, neohľaduplnosti a zranení. Možno by
nám zostalo viac priestoru na vďačnosť a pozornosť voči tomu vedľa nás. A voči
Tomu nad nami. Všetko raz končí, tak ja len, aby sme sa tam na konci nemuseli za
seba hanbiť.
Miroslav Haszics
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty: internetová stránka zboru: www.cblv.sk
Adresa zboru: Sama Chalupku 7  633 2520
Správca zboru: Miroslav Haszics  633 2524
Kazateľ: Ján Verčimák
 0905 629 663
SPOT: Diana Chvojková
 0905 379 685
Domovníčka: Oľga Moravská
 633 2521
0905 138 211

levice@cb.sk
miroslav.haszics@cb.sk
jan.vercimak@cb.sk
chvojkova.diana@gmail.com

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.

Vo veku 74 rokov zomrel Jozef Kóša
z Nového Tekova (manžel sestry
Eleny Kóšovej). Termín poslednej
rozlúčky oznámime dodatočne.
Ak máte záujem o zapožičanie alebo
nákup kníh, kontaktujte Anku
Markušovú v zborovej kancelárii:
036/633 2520.

Blahoželáme k narodeninám: Emília Nagyová (66) Dolná Seč; Darina
Sakošová (66) Nový Tekov; Valéria Potocká (60) Levice;
Bohoslužby
16.1. – káže J. Verčimák – stream bohoslužieb
od 18.1. – 25.1. Týždeň za jednotu kresťanov (online – Zoom) link bude
distribuovaný.

Bohoslužby „na živo“ do počtu 30 ľudí. Trvá možnosť spoločného
sledovania bohoslužieb (v MC Kontakt).
Možnosť sledovania prenosu bohoslužieb v jedálni zborového domu
ukončená.
Pre bohoslužby „na živo“ a spoločné sledovanie bohoslužieb
(MC Kontakt) 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.

