Všetkých vás srdečne vítame.
Ak ste tu prvýkrát, alebo ste návšteva, dúfame, že sa s nami budete cítiť dobre.
Názov homílie: Správy pozeraj, na Boha pamätaj
Bohoslužby vedie: Jozef Kováč, vedúci SPOTu
Káže: Ján Verčimák, kazateľ zboru
Biblický text homílie: Daniel 2:19-44
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=Oc_OFMa7ur8&feature=youtu.be
Čo nás čaká v najbližšom čase
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Modlitebné stretnutie
Bohoslužby – káže J. Verčimák
Modlitebná hodina – Levice – M. Haszics
Modlitebná hodina – Horná Seč – J. Henžel
Modlitebná hodina – Dolná Seč – D. Fazekaš
Stretnutie MDK – mládežnícka miestnosť
Piatkové společenské hry – MC Kontakt
SPOT (stredoškoláci)
Modlitebné stretnutie
Bohoslužby – káže: M. Haszics – Večera Pánova
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

Časopis Dialóg si môžete prevziať
u brata Bohuša Fazekaša.
Konferencia pracovníkov s deťmi – zrušená!

Stretnutie seniorov so spoločným
obedom je plánované na nedeľu
27. marca.

Blahoželáme k narodeninám: Jozef Moravský (72) Kalná nad Hronom
a Perla Fazekašová (88) Horná Seč.
O čom jednalo staršovstvo 24. februára 2022
* Staršovstvo sa uznieslo prijať týchto prípravných členov za plnoprávnych
členov zboru: Dominika Pokoraczká (Horná Seč), Peter Pleva, Jakub Valent.
* Streamovanie nedeľných bohoslužieb pokračuje tak ako doteraz, neskôr sa
prehodnotí.
* Potvrdený termín vizitácie zboru: 18.-20. marca 2022. Navrhnutý programu
sa nemení.
* Vizitačné členské zhromaždenie začne v nedeľu 20. marca o 16:00.
* Staršovstvo sa zaoberalo obsahom výročnej zborovej správy za rok 2021.
* Hospodárska rada navrhla zmenu v zabezpečovaní vykurovania modlitebne.
Plán je ponechať pôvodné kotle, s tým, že sa vymení regulácia za účelom
zefektívnenia vykurovania.
* Vygenerovanie QR kódu na uľahčenie on-line platieb pre ľudí, ktorí
preferujú prispievať do zboru elektronicky. Zverejnené v Nedeľníku,
v priestoroch modlitebne, počas vysielania bohoslužieb.
* Plánovaný rozpočet na rok 2022 vychádza deficitný, preto prosíme
o obetavosť v poskytovaní finančných darov.
* Staršovstvo berie na vedomie mzdový predpis vypracovaný Radou CB bez
výhrad.
* Vzalo na vedomie prevod člena zboru do zboru CB Kaplnka Bratislava
* Juraj Kohút st. bude slúžiť 1-krát za mesiac Božím Slovom v zariadení pre
seniorov Fénix.
* 11.3.-13.3. 2022 výjazdové stretnutie staršovstva.
Číslo účtu pre finančné príspevky: SK14 0900 0000 0000 2861 1356
Aj v týchto neľahkých časoch nám veľmi pomáhajú vaše finančné dary.
Vážime si Vašu podporu a veľmi pekne Vám za finančné dary ďakujeme.
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