Všetkých vás srdečne vítame.
Ak ste tu prvýkrát, alebo ste návšteva, dúfame, že sa s nami budete cítiť dobre.
Názov homílie: „Verím - pomôž mojej neviere!....ak môžeš.“
Séria: Evanjelium – dobrá správa pre nedokonalých ľudí o dokonalom diele
Bohoslužby vedie: Jozef Pokoraczký, starší zboru
Káže: Miroslav Haszics, kazateľ – správca zboru
Biblický text homílie: Evanjelium podľa Marka 9:14-29
Využite prosíme možnosť účasti na bohoslužbách prezenčnou formou.
K účasti nie sú potrebné už žiadne potvrdenia ani doklady.
Zachovávajme však základné opatrenia (dezinfekcia rúk, respirátory).
Nedeľná besiedka pre deti „naživo“ počas bohoslužieb!
Súčasť „online“ bohoslužieb - seriál pre deti "Objavujme s Markom".
E-mail: besiedkacblv@gmail.com
Pre tých, ktorí sa bohoslužieb nemôžu zúčastniť „naživo“, pokračuje možnosť
bohoslužieb on-line.
https://www.youtube.com/watch?v=BLphI5hjojw
Čo nás čaká v najbližšom čase
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Modlitebné stretnutie
Bohoslužby – káže M. Haszics
Skupinky
Stretnutie MDK – mládežnícka miestnosť
Piatkové společenské hry – MC Kontakt
SPOT (stredoškoláci)
Modlitebné stretnutie
Bohoslužby – káže: J. Verčimák
Vizitačné a výročné členské zhromaždenie

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 uvažujete o krste, alebo
o členstve v zbore, môžete
osloviť kazateľov, alebo niektorého
zo starších zboru.
Konferencia pracovníkov
s deťmi CB
Téma: Živé kamene
Lektor: Natália Luptáková
Termín: 26. marec 2022
Miesto: CZŠ Narnia B.Bystrica
Info: https://www.uniadm.sk/portfolioitems/konferencia-pracovnikov-s-detmi/

Konferencia Máme čo zvestovať
Téma: Urobme zvesť príťažlivou
Hlavný hosť: Daniel Strange
Termín: 28.–30. 4. 2022
Miesto: Hotel Satel Poprad
Cena: podľa termínu prihlásenia
Info: https://spolocenstvoevanjelia.sk/
Stretnutie seniorov so spoločným
obedom je plánované na nedeľu
27. marca.
Pod nástenkami nový Občasník
MC Kontakt s aktuálnymi
informáciami, príbehmi
a modlitebnými námetmi.

Blahoželáme k narodeninám: Pavel Horáni (74) Dolná Seč; Helena
Kerekrétiová (77) Levice; Ján Sakoš (72) Nový Tekov; Alžbeta Moravská
(63) Levice.
Modlime sa prosím, za tých, ktorí sú postihnutí nemocou. Modlime sa za silu
pre tých, ktorí sa o nich starajú. Modlime sa za zdravotníkov, lekárov, ktorí
nám poskytujú zdravotnú starostlivosť.
Modlime sa za situáciu na Ukrajine, za tam žijúcich ľudí a za lídrov, ktorí
prijímajú zodpovednosť a rozhodnutia, za dianie v tejto časti sveta.
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

Aj v týchto neľahkých časoch nám veľmi pomáhajú vaše finančné dary.
Vážime si Vašu podporu a veľmi pekne Vám za finančné dary ďakujeme.

100 Eur

50 Eur

20 Eur

10 Eur

5Eur

x Eur

Informácie do oznamov prosíme doručte do kancelárie zboru do piatku 10:00. Pomôže
nám to pri príprave aktuálnych informácií.

