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
(vstup len v režime OP, pri vchode dezinfekcia rúk, na bohoslužbách máme
správne nasadené respirátory.)
Stále pokračuje možnosť zúčastniť sa bohoslužieb on-line!!!
Premietanie – stream bohoslužieb - MC Kontakt!

https://www.youtube.com/watch?v=AU10Sjkuwws
Názov homílie: „Skutočný problém ľudstva“
Séria: Evanjelium – dobrá správa pre nedokonalých ľudí o dokonalom diele
Bohoslužby vedie: Jozef Pokoraczký, starší zboru
Káže: Ján Verčimák, kazateľ zboru
Biblický text homílie: Evanjelium podľa Marka 7:1-23
Súčasť „online“ bohoslužieb - seriál pre deti "Objavujme s Markom".
E-mail: besiedkacblv@gmail.com
Čo nás čaká v najbližšom čase
Ne 16.1.
18.-25.1.

9:30
18:00

Pi 21.1.

17:45
18:00
8:30
8:55
9:30

So 22.1.
Ne 23.1.

Bohoslužby
Týždeň za jednotu kresťanov
(online – Zoom) link bude distribuovaný e-mailom
Stretnutie MDK – mládežnícka miestnosť
Stretnutie mládeže
SPOT (stredoškoláci)
Modlitebné stretnutie
Bohoslužby – káže: 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

Aj v týchto neľahkých časoch a za situácie, že sa „stretávame“ aj v on-line
priestore, nám veľmi pomáhajú vaše finančné dary. Veľmi pekne ďakujeme.

Posledná rozlúčka so sestrou
Lýdiou Prištiakovou bude v sobotu
15.1.2022 o 13:00 v modlitebni.
Link na pohrebnú pobožnosť:

Pohreb Jozefa Kóšu (74) bude
v stredu 19.1.2022 o 11:00
na cintoríne v Leviciach.

https://www.youtube.com/watch?v=q
W1W9nLVqqc

Hľadám prácu v oblasti
administratívy. Ivica Suchánska
Kontakt: 0948 488 101

Link na pohrebnú pobožnosť
Vlasty Luptákovej (14.1. o 15:00):
https://fb.me/e/3ZrqQMPJU

Blahoželáme k narodeninám: Zuzana Henželová (64) Levice; Julianna
Magyarová (81) Levice; Marcel Nolč (74) Levice; Štefan Potocký (63)
Levice.
Z dôvodu vysokých cien plynu pre rok 2022 zavádzame úsporné opatrenia pri
vykurovaní modlitebne. Vykurovacia teplota v hlavnej sále bude znížená
(o cca 2 stupne). Je potrebné s tým počítať a vybaviť sa teplejším oblečením.
O čom jednalo staršovstvo 11. januára 2022
Žalm 13:2 – sa stal biblickým textom pre staršovstvo na rok 2022.
* Kazateľ J. Verčimák ukončí svoju službu v našom zbore do 14. 11. 2022.
Staršovstvo súhlasí, aby v tomto čase absolvoval 3-mesačné študijné voľno.
* Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov od 18. do 23. 1. 2022 – dohodnuté
ako ZOOM udalosť – link bude rozoslaný.
* Zborové zložky (SPOT, MDK, mládež...) do odvolania v prezenčnej forme.
*Staršovstvo rozhodlo, že budeme organizovať prezenčné nedeľné bohoslužby
v maximálnej možnej kapacite. Pokračujeme aj so streamom bohoslužieb.
* Staršovstvo rozhodlo o ukončení modlitebných hodín v Mýtnych Ludanoch.
* Od 26.1.2022 modlitebné hodiny (stredy) prezenčne. Bol urobený rozpis
modlitebných hodín do konca júna.
* Staršovstvo schválilo zvýšenie mzdy zamestnancom zboru o infláciu (5%).
* Víziou zboru sa bude zaoberať počas výjazdu staršovstva v marci 2022.
* Staršovstvo riešilo pastoračné záležitosti a prevody členov do iných zborov.
* Staršovstvo schválilo ½ pracovný úväzok s. Diany Chvojkovej na miesto
A. Markušovej, ktorá končí k 31. 3. 2022.
* Hospodár zboru informoval staršovstvo o hospodárení zboru v roku 2021.
Hospodársky výsledok za rok 2021 je v konečnom hodnotení mínusový.
* Naďalej chceme pravidelne podporovať rodinu Meszárošovcov v Rwande.
Výška podpory sa oproti predchádzajúcemu roku nemení.
Najbližšie staršovstvo – 3. februára o 18:00.

