Všetkých vás srdečne vítame.
Názov homílie: Sviatok Ducha a duch dávania
Séria: Evanjelium – dobrá správa pre nedokonalých ľudí o dokonalom diele
Bohoslužby vedie: Igor Kušnierik, starší zboru
Káže: Miroslav Haszics, kazateľ – správca zboru
Biblický text homílie: Evanjelium podľa Marka 12,13 -17; Skutky 2,17-28
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=rfVbH8HqPG0
Nedeľná besiedka pre deti počas bohoslužieb (aj pre deti z Ukrajiny).
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Modlitebné stretnutie
Bohoslužby – káže M. Haszics
Nedeľné športy – 6. ZŠ
Skupinky
Stretnutie MDK – mládežnícka miestnosť
Piatkové spoločenské hry – MC Kontakt
SPOT (stredoškoláci) – MC Kontakt
Modlitebné stretnutie
Bohoslužby – káže: M. Haszics + Večera Pánova
Nedeľné športy – 6. ZŠ
Stretnutie staršovstva

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

Blahoželáme k narodeninám: Jarmila Greksová (61) Horná Seč; Zuzana
Pápayová (78) Levice;
Hostiteľkami sú dnes: Judita Tomašovská (HS) a Lýdia Prišťáková
Diana Chvojková zo zborovej kancelárie bude v dňoch 25.5. do 8.6. služobne
odcestovaná. V prípade potreby ju môžete kontaktovať na mailovej adrese:
levice@cb.sk/chvojkova.diana@gmail.com alebo tel. čísle 0905 379 685.
O čom jednalo staršovstvo dňa 24.5.2022











Viedlo rozhovor s vedúcim tímu MDK. Samuel Haszics informoval
staršovstvo o aspektoch a prioritách tejto služby.
Staršovstvo zhodnotilo priebeh konferencie CB v Poprade a jej
závery.
Staršovstvo zhodnotilo priebeh diskusného fóra 8.5.2022. Predložený
koncept bude v ďalšej fáze prejednaný s jednotlivými zložkami zboru.
Prejednalo rozsah prác jarnej zborovej brigády 28.5.2022
Súhlasí, aby sa zborový deň 26.6.2022 (nedeľa) uskutočnil v
spolupráci so školou Narnia. Poobedňajší program v Hornej Seči.
Súhlasilo so stretnutím humanitného odboru CB 30.5., v našom zbore.
Staršovstvo vzalo na vedomie, že pokračuje podpora a výučba
slovenského jazyka ľudí z Ukrajiny v našom zbore.
Vzalo na vedomie že pri príležitosti 10. výročia od založenia SG, sa
konal Deň otvorených dverí 21. 5. 2022. Zúčastnilo sa cca 52 ľudí.
Pokračujeme v modlitbách za nového pracovníka zboru.
Staršovstvo schválilo 5% asignáciu za darov za rok 2021,
spolufinancovanie výmeny zvyšných okien na zborovom dome v sume
a priebeh rekonštrukciu kúrenia.
Termín ďalšieho stretnutia: 16. 6. 2022 o 18:00

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.

