Všetkých vás srdečne vítame.
Názov homílie: „Pekné - naoko, zbožné - naoko ...“
Séria: Evanjelium – dobrá správa pre nedokonalých ľudí o dokonalom diele
Bohoslužby vedie: J. Prišťák st., vedúci besiedky
Káže: Miroslav Haszics, kazateľ – správca zboru
Biblický text homílie: Evanjelium podľa Marka 11:12 - 25
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=mU-ffkS_9Xc
Prekrytie dýchacích ciest počas bohoslužieb je na dobrovoľnom rozhodnutí.
Prosím, buďme voči sebe navzájom tolerantní! Ďakujeme.
Nedeľná besiedka pre deti počas bohoslužieb! Aj pre deti z Ukrajiny!
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Modlitebné stretnutie
Bohoslužby – káže M. Haszics
Stretnutie seniorov so spoločným obedom
Nedeľné športy – 6. ZŠ
Modlitebná hodina – Levice – M. Haszics
Modlitebná hodina – Horná Seč – B. Zomborský
Modlitebná hodina – Dolná Seč – J. Prišťák st.
Stretnutie MDK – mládežnícka miestnosť
Piatkové spoločenské hry – MC Kontakt
SPOT (stredoškoláci)
Modlitebné stretnutie
Bohoslužby – káže: J. Tomašovský
Zborová brigáda

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

Predplatitelia si môžu prevziať májové číslo Brány u br. Bohuša Fazekaša.
Blahoželáme k narodeninám: Ján Bencs (78) Levice; Štefan Cesnak (63)
Levice;
Hostiteľkami sú dnes: Alena Greksová (HS) a Janka Márföldiová
Knižná novinka
Collin Hansen, Jonathan Leeman: Na zbore stále záleží (7€).
Aj tento rok organizujeme KECY tábor, na ktorom chceme zdieľať
evanjelium a túžime, aby Pán Boh mohol premieňať životy čo najviac z nich.
Prosíme Vás o modlitebnú podporu v našej službe a posielame niekoľko
konkrétnych modlitebných námetov.
Ďakujeme za:
- nových členov tímu,
- 10 prihlásených študentov,
- stretnutia tímu, kde sa nám podarilo už veľa vecí naplánovať
Prosíme za:
- študentov z Ukrajiny, ktorí sa tiež hlásia na tábor, aby aj v týchto ťažkých
časoch zažili na KECOCH Božiu dobrotu a lásku, a aby sa nami cítili prijatí,
- prihlasovanie ďalších študentov,
- požehnaný čas na tímovej víkendovke,
- propagáciu na školách, ktorá prebehne tento mesiac.
Ďakujeme za Vaše modlitby.
Za KECY tím Mary a Dárius

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.

