Všetkých vás srdečne vítame.
Názov homílie: Aktívne čakaj!
Séria: Evanjelium – dobrá správa pre nedokonalých ľudí o dokonalom diele
Bohoslužby vedie: Štefan Hasič, starší zboru
Káže: Jaroslav Tomašovský, starší zboru
Biblický text homílie: Evanjelium podľa Marka 13:3-12
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“.
Počas letných prázdnin besiedka nebude.
Pre deti je k dispozícii zborová záhrada, v prípade nepriaznivého počasia
jedáleň.
Ne 3.7.
3.7. – 9.7.
Št 7.7.
Ne 10.7.
17.7. –
23.7.

9:30 Bohoslužby – káže J. Tomašovský
Celoslovenský dorastenecký tábor – Drábsko (MDK)
18:00 Stretnutie staršovstva
9:30 Bohoslužby – káže M. Haszics – Večera Pánova
KECY tábor – chata Cementár

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: Pavol Pangrác (63) Nový Tekov; Helena
Valová (73) Nový Tekov; Eva Márföldyová (69) Dolná Seč; Pavol Bencs (81)
Levice; Zuzana Pápayová (74) Horná Seč;
Hostiteľkami sú dnes: Martina Ildžová a Mária Zomborská
Predplatitelia časopisov Brána a Dialóg si môžu najnovšie číslo prevziať u brata Bohuša
Fazekaša.

Naši priatelia z Ukrajiny by sa nám radi odvďačili za našu pomoc, a preto nás
pozývajú na spoločný obed po nedeľných bohoslužbách dňa 10. 7. 2022.
V prípade priaznivého počasia sa obed uskutoční v zborovej záhrade,
v prípade nepriaznivého počasia v zborovej jedálni. Všetci ste srdečne
pozvaní, prosíme, aby ste svoju účasť na tomto obede nahlásili v nedeľu 3.7.
pri odchode z bohoslužieb pri vchode.
Prosíme, ak máte možnosť poskytnúť použitú ale funkčnú mikrovlnnú rúru,
nerezové hrnce, nádoby, taniere a príbory, prosím prineste ich do zboru. Budú
použité na zariadenie bytu, v ktorom budú žiť naši priatelia z Ukrajiny.
Vopred ďakujeme.
Počas letných prázdnin biblické/modlitebné hodiny na staniciach ani
v Leviciach nebudú. Skupinky na základe dohody vedúcich skupiniek s ich
členmi.

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.

