Všetkých vás srdečne vítame.
Názov homílie: Malý veľký muž
Séria: Evanjelium – dobrá správa pre nedokonalých ľudí o dokonalom diele
Bohoslužby vedie: Dušan Fazekaš, vedúci SPOTu
Káže: Slavomír Poloha, kazateľ
Biblický text homílie: Evanjelium podľa Marka 10:35 - 45
Využite prosíme možnosť účasti na bohoslužbách prezenčnou formou.
Prenos online bohoslužieb je určený pre tých, ktorí sa zo zdravotných
a osobných dôvodov nemôžu zúčastniť bohoslužieb „naživo“.
https://www.youtube.com/watch?v=yf0AH1NflXU
Od dnešnej nedele je používanie prekrytia tváre na dobrovoľnom rozhodnutí.
Prosím, buďme voči sebe navzájom tolerantní.
Nedeľná besiedka pre deti počas bohoslužieb! Aj pre deti z Ukrajiny!
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Modlitebné stretnutie
Bohoslužby – káže S. Poloha
Spomienková slávnosť k 75. výročiu presídlenia
Skupinky
Stretnutie MDK – mládežnícka miestnosť
Piatkové spoločenské hry – MC Kontakt
SPOT (stredoškoláci) – MC Kontakt
Modlitebné stretnutie
Bohoslužby - káže: M. 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
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.

Možnosť poukázania 2% a 3%
(dobrovoľníci) z daní pre
MC Kontakt a Miesto v dome.
Tlačivá sú na webe a pod
nástenkami.
Poukazy na 5% z darov, ktoré ste
venovali zboru v r. 2021, si môžete
vyzdvihnúť u Diany Chvojkovej
a uplatniť do konca apríla.

Hostiteľkami sú dnes: Alena Guťanová a Lýdia Cziriová
Blahoželáme k narodeninám: Alžbeta Zomborská (70) Levice; Juraj
Chabada (79) Kalná nad Hronom; Helena Marföldiová (64) Horná Seč;
V týchto dňoch si pripomíname 75. rokov od povojnových udalostí, ktorých
súčasťou bolo aj presídlenie našich predkov do Levíc.
Súčasťou tohto pripomenutia bude tematická výstava vo vestibule zborového
domu, spomienková slávnosť s prednáškami, panelovou diskusiou
a občerstvením.
Všetkých srdečne pozývame na toto podujatie dňa 24.4. 2022 o 16.00.

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.
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