Všetkých vás srdečne vítame.
Ak ste tu prvýkrát, alebo ste návšteva, dúfame, že sa s nami budete cítiť dobre.
Názov homílie: Stratení v strachu i v živote
Séria: Evanjelium – dobrá správa pre nedokonalých ľudí o dokonalom diele
Bohoslužby vedie: Andrej Moravský, starší zboru
Káže: Miroslav Haszics, kazateľ – správca zboru
Biblický text homílie: Evanjelium podľa Marka 8:34-38
Súčasť „online“ bohoslužieb - seriál pre deti "Objavujme s Markom".
E-mail: besiedkacblv@gmail.com
Nedeľná besiedka pre deti „naživo“ počas bohoslužieb!
Bohoslužby prebiehajú v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva
(vstup v režime OP, pri vchode dezinfekcia rúk, nasadené respirátory)
prezenčnou formou - tzv.„naživo“. Povolený počet 100 resp. 200 prítomných
(bez spevu). Využite prosíme možnosť účasti na bohoslužbách prezenčnou
formou. Pre tých, ktorí sa bohoslužieb nemôžu zúčastniť „naživo“, pokračuje
možnosť bohoslužieb on-line.
https://www.youtube.com/watch?v=VVXFeKlA5Iw
Dnes 13.2. bude vysluhovaná i Večera Pánova
(k dispozícii aj bezlepkový a nekvasený chlieb a nealkohol. hroz. šťava)
Čo nás čaká v najbližšom čase
Ne 13.2.
St 16.2.
Pi 18.2.
So 19.2.
Ne 20.2.

8:55
9:30
17:45
15:00
8:55
9:30

Modlitebné stretnutie
Bohoslužby s Večerou Pánovou – káže M. Haszics
Skupinky
Stretnutie MDK – mládežnícka miestnosť
SPOT (stredoškoláci) – prechádzka
Modlitebné stretnutie
Bohoslužby – káže: J. Verčimák

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: Helena Tomasoszká (70) Levice; Zuzana
Czirjaková (84) Jur nad Hronom; Zuzana Paliczová (84) Levice; Michal
Greksa (83) Horná Seč.
Časopis Brána si môžete prevziať u brata Bohuša Fazekaša.
Z dôvodu vysokých cien plynu v roku 2022 regulujeme vykurovanie
modlitebne. Teplota v hlavnej sále bude znížená (o cca 2 stupne). Je potrebné
s tým počítať a vybaviť sa teplejším oblečením. Ďakujeme za pochopenie.
O čom jednalo staršovstvo 3. februára 2022
* Prítomní členovia správnej rady Senior Gardenu J. Pokoraczký, V. Guťan,
A. Moravský a riaditeľ R. Števko zhodnotili uplynulé obdobie tohto
zariadenia. Br. A. Moravský oznámil, že ďalšie volebné obdobie už nebude
kandidovať. Staršovstvo poďakovalo menovaným za ich obetavú službu.
* Staršovstvo navrhlo do správnej rady Senior Garden Jozefa Pokoraczkého,
Vladimíra Guťana a Štefana Henžela. Do dozornej rady: Vieru Galkovú a Jána
Tótha, na obdobie (2022 -2026).
* Zhodnotilo priebeh bohoslužieb v rámci platných protipandemických
opatrení. Momentálne neplánuje žiadne významné zmeny.
* Kazateľ J. Verčimák informoval staršovstvo, že prijal pozvanie do misijného
zboru Paradox v Bratislave. Bude čerpať študijné voľno od 14. marca do
18. júna 2022. Do konca júna 2022 bude potom čerpať dovolenku.
* V dňoch 11.3.-13.3.2022 sa uskutoční výjazdové stretnutie staršovstva.
Staršovstvo sa chce zaoberať smerovaním zboru, hľadaniu druhého prac.
(kazateľ, vikár), fungovaniu našich „satelitov“, hospodárskou situáciou zboru.
* Kazateľ Haszics kontaktoval vizitátorov ohľadne termínu vizitácie v našom
zbore. Termín vizitácia zatiaľ nie je stanovený.
* Zhodnotenie Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Dve stretnutia boli
naživo, ostatné online. Zúčastňovalo sa cca 17-20 ľudí z rôznych zborov.
* Staršovstvo sa zaoberalo priebežnými výsledkami pastoračnej služby.
* Hospodár zboru R. Števko predložil staršovstvu návrh rozpočtu zboru na rok
2022. Čelíme násobnému nárastu ceny plynu. Staršovstvo predložený návrh
rozpočtu po úpravách a pripomienkach schválilo.
* Termín najbližšieho stretnutia staršovstva - 24. február 2022
Aj v týchto neľahkých časoch nám veľmi pomáhajú vaše finančné dary.
Vážime si Vašu podporu a veľmi pekne Vám za finančné dary ďakujeme.

