nedeľa 26.6. 2022 | cblv.sk
Všetkých vás srdečne vítame.
Názov homílie: Keď veľa je málo a málo je veľa
Séria: Evanjelium – dobrá správa pre nedokonalých ľudí o dokonalom diele
Bohoslužby vedie: Dušan Fazekaš, vedúci SPOTu
Káže: Miroslav Haszics, kazateľ – správca zboru
Biblický text homílie: Evanjelium podľa Marka 12,41 – 13,2
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=tcC-VbjraTc
Najbližiu nedeľu 26.6. besiedka nebude - všetci sme súčasťou zhromaždenia.
Počas letných prázdnin besiedka nebude.
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Modlitebné stretnutie
Bohoslužby – káže M. Haszics
Zborový deň – Horná Seč
Modlitebná hodina – Levice – D. Fazekaš
Modlitebná hodina – H. Seč – M. Haszics
Modlitebná hodina – D. Seč – J. Pokoraczký
Večer chvál – MC Kontakt
Bohoslužby – káže: M. Haszics
Celoslovenský dorastenecký tábor – Drábsko (MDK)

Kontakty: internetová stránka zboru: www.cblv.sk
Adresa zboru: Sama Chalupku 7 ( 633 2520
Správca zboru: Miroslav Haszics ( 633 2524
SPOT: Diana Chvojková
( 0905 379 685
Domovníčka: Oľga Moravská
( 633 2521
(0905 138 211

levice@cb.sk
miroslav.haszics@cb.sk
chvojkova.diana@gmail.com

Blahoželáme k narodeninám: Emília Suchanská (63) Levice; Helena Hlásna
(66) Levice;
Hostiteľkami sú dnes: Darina Haszicsová a Zuzana Petríková
O čom jednalo staršovstvo dňa 16.6.2022
● Stretnutie staršovstva s pracovníčkami Miesta v dome o.z. Prepojenie so
zborom je vnímané obojstranne pozitívne. Zariadenie funguje ako komunitné
a nízkoprahové centrum. Jeho chod je financovaný z prostriedkov úradu
vlády, čiastočne z prostriedkov mesta a darov. Hľadajú spôsob, ako by mohli
obnoviť prácu s deťmi z Ladislavovho dvora. Chýbajú im dobrovoľníci,
privítali by väčší záujem od ľudí zo zboru. Staršovstvo vyjadrilo im vďačnosť
za túto službu.
● Staršovstvo vzalo na vedomie a súhlasí s realizáciou nasledujúcich podujatí:
25.6. - mládežnícka rozlúčka s rodinou Verčimákovou (zborová záhrada)
26. 6. Zborový deň – aj s programom CZŠ Narnia Levice, pozvaní boli aj
rodičia detí
1.7. o 18:00 Večer chvál v Kontakt - MC, (mladšia chválová skupina)
Modlitebné hodiny v stredy počas letných prázdnin nebudú. Od septembra v
Leviciach, H. Seči a D. Seči v 2 týždňových intervaloch. Skupinky – 1x2
týždne. V septembri bude možné sa prihlásiť do niektorej skupinky,
ponúknutý spoločný študijný plán, ale i možnosť vlastného výberu materiálu.
● Staršovstvo vyjadruje vďačnosť lokálnemu tímu na pomoc pre ľudí
z Ukrajiny za ich prácu. Súhlasí s preplatením nákladov na nákup materiálu a
ochranných pomôcok zaslaných na Ukrajinu. Vyplatené budú z fondu na
pomoc Ukrajine. Situácia s príchodmi ľudí z UK do Levíc je stabilizovaná.
Ťažisko služby odboru humanitárnej pomoci RCB sa presúva na pomoc
priamo Ukrajine. Brat J. Tomašovský ukončil svoje pôsobenie v odbore
humanitárnej pomoci pri RCB.
● Schválilo odmenu pre brata kazateľa J. Verčimáka pri príležitosti ukončenia
jeho pôsobenia v zbore.
● Pokračovalo v rozhovoroch a modlitbách za druhého duchovného
pracovníka zboru.
● Staršovstvo zobralo na vedomie vyplatenie zálohy za okná na juhozápadnej
strane modlitebne.
● Vzalo na vedomie postup prebiehajúcich prác na rekonštrukcii kúrenia.
Vyjadruje vďačnosť všetkým podporovateľom a realizátorom rekonštrukcie.
Najbližšie stretnutie staršovstva 7. 7. o 18:00
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.

