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SÉRIA: 40 DNÍ S BIBLIOU
Káže: Ján Verčimák * Lukáš 4:1-13
SÉRIA: 40 DNÍ S BIBLIOU
Káže: Juraj Kohút ml. * Lukáš 4:14-30
BUDE VYSLUHOVANÁ VEČERA PÁNOVA
SÉRIA: 40 DNÍ S BIBLIOU
Káže: Roman Neumann * Lukáš 6:1-5
KVETNÁ NEDEĽA - SÉRIA: 40 DNÍ S BIBLIOU
Káže: Daniel Jurčo * Lukáš 10:25-37
VEĽKÝ PIATOK - SÉRIA: 40 DNÍ S BIBLIOU
Káže: Roman Neumann * Lukáš 23:26-49
BUDE VYSLUHOVANÁ VEČERA PÁNOVA
NEDEĽA VZKRIESENIA - SÉRIA: 40 DNÍ S BIBLIOU
Káže: Roman Neumann * Lukáš 24:36-53
Predveľkonočná akcia 40 dní s Bibliou nás pozýva
k spoločnému čítaniu Žalmov a k premýšľaniu
a rozhovorom o Biblii samotnej. Okrem
každodenného čítania žalmov je k dispozícii
i jedno biblické štúdium pre jeden týždeň. Tieto
biblické štúdia s otázkami sú pripravené v jednej
variante pre dospelých a v druhej pre rodiny
s deťmi, ktorá obsahuje tajničky. Obe sú
k dispozícii v češtine na cblv.sk/40dni, odkiaľ si je
ich možné stiahnuť alebo vytlačiť.

Vždy sú udalosti i miesto upresnené v aktuálnom nedeľníku a na webe
cblv.sk v sekcii kalendár
Skupinky (1 x za 14 dní) streda CB Levice
19:00
Studnička
piatok Jedáleň
16:00
Mladší dorastenecký klub piatok Mládežnícka miestnosť
17:45
BOARD GAMES - klub
MC Kontakt
19:00
spoločenských hier
3.3.
Športy
Gymnázium sv.Vincenta 19:30
SPOT (stredoškoláci)
sobota MC Kontakt
18:00
Mládež
sobota MC Kontakt
19:00
SAME klub
11.3.
MC Kontakt
15:00
Ďalšie skupinky prebiehajú individuálne.
Levice
19:00
7.3.
14.3.
21.3.
28.3.

20.3.

Horná Seč
18:00

Modl. špeciál

D. Guťan

skupinky
večer chvál
skupinky

J. Kohút
R. Neumann (VP) Št. Evin
J. Kohút

utorok

nedeľa

17:00

ECAV Levice

jedáleň

M. Ludany
18:00

J. Pokoraczký

18:00

Prednáška Pavla Trúsika
11.3. nedeľa
15:00

18.3.

Dolná Seč
18:00

O. Garaj
J. Henžel

25.3.

nedeľa

13:30

jedáleň

4.3. Judita Tomašovská (HS)
Lea Dobias
11.3. Emília Nagyová
Eva Bálintová

18.3. Oľga Moravská
Lýdia Prišťáková
25.3. Viera Garajová
Milica Boldišová

Moravský Jozef, Kalná nad Hronom, (68) 8.3.
Fazekašová Perla, Levice, (84) 12.3.
Machajdíková Helena, Levice, (61) 13.3.
Guťan Jozef, Levice, (83) 15.3.
Henžel Štefan, Levice, (93) 17.3.
Hurajová Júlia, Levice, (74) 17.3.
Moravská Marianna, Levice, (67) 22.3.
Vetorová Margita, Levice, (78) 23.3.
Naďová Elena, Horná Seč, (70) 24.3.
Bencsová Alžbeta, Levice, (71) 26.3.
Márföldiová Anna, Horná Seč, (76) 30.3.

Téma: Ježiš a hranice moderného sveta
Miesto: Škutovky, okr. Ružomberok;
Termín: 12.8. (nedeľa) - 18.8.2018 (sobota);
Hosť: Martin Uhriňák, kazateľ CB Bardejov;
Cena: Deti do 3 rokov bez nároku na lôžko zdarma;
Deti do 12 rokov 85 Eur;
Deti nad 12 rokov a dospelí: 110 Eur;
Záloha: 50 Eur/osoba do 31.3.2018 Gabike Zbihlejovej.
Doplatok: do 30.6.2018 Gabike Zbihlejovej.

10.-17. jún
Celoslovenský pobyt seniorov
15.-21. Júl
Kecy
23.-27. júl
DeLeT
1.-5. august
Pobyt SPOT – Diel
12.-18. august
Letokruhy
19.-24. august
Floorball sport camp
Aktuálne termíny akcií sú v kalendári na webe cblv.sk.
Téma: Evanjelizácia prostredníctvom cirkevného zboru
5.4.-7.4. štvrtok - sobota Hotel Satel, Poprad
Registrácia do 1.marca na www.mcz.cb.sk.
o nasledovaní Ježiša uprostred búrok bolestí, napriek moriam
pochybností, nečakaných požehnaní a deravým sieťam našich životov
Hosť: Leslie Leyland Fields
21.4.
sobota Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa, Bratislava
Registrácia do 31.marca na: https://goo.gl/forms/eTw4w4PIee139Iq62.
Info: pod nástenkami.

Internetová stránka zboru: www.cblv.sk
Kancelária zboru
Kazateľ: Roman Neumann

S.Chalupku 7

Kazateľ pre MDK a mládež: Ján Verčimák
Domovník

Číslo účtu pre príspevky na činnosť zboru:
Zborový účet:
MC Kontakt:
Miesto v dome:
Dom pre seniorov:

 633

2520, levice@cb.sk

633
2524levice@cb.sk
633
2520,
roman.neumann@cb.sk
633 2524
 0905 629 663

633629
2521
0905
663
633 2521

SK14 0900 0000 0000 2861 1356
SK10 0200 0000 0016 1152 5951
SK96 5600 0000 0071 4356 2002;VS:5555
SK79 5600 0000 0071 4356 9001;VS:3333

Uzávierka čísla: Vždy v stredu pred poslednou nedeľou v mesiaci.

Od mala som chodil do zhromka, do besiedky. V škole som sa nesprával
veľmi dobre, domov som nosil poznámky za správanie, aj keď známky
som mal celkom dobré. Keď som bol siedmak, začal som chodiť na
MDK (mladší dorastenecký klub). Prečo? Neviem. Asi kvôli kamarátom.
Samozrejme že témy a kázne som počúval len štýlom, jedným uchom
dnu druhým von. Časom až v deviatej triede, som sa aj začal zamýšľať
nad tým, čo tam aj hovorili, začal som sa pýtať, dozvedať sa, či je to
všetko naozaj pravda. Bolo to tak, že som vtedy žil akoby dva životy.
Jeden v škole cez týždeň, kde som bol veľký frajer, snažil som sa, aby
bola všetka pozornosť na mne. A druhý v piatok na MDK a v nedeľu
v kostole. Na konci deviateho ročníka za nami prišiel Čimo (terajší
obľúbený, druhý kazateľ Jano Verčimák) a dal nám (niekoľkým
chalanom) ponuku, že či sa nechceme pridať do pomocného tímu MDK.
Vtedy som sa zastavil a začal som rozmýšľať, že to už vlastne bude
služba a ako by som mohol ja slúžiť, keď sa správam tak ako sa správam.
Tento bod považujem za začiatok procesu, v ktorom som si uvedomil,
akú veľkú cenu položil za mňa PJK na kríži, keď zomrel za moje
hriechy. Ja sa už nemusím báť a môžem sa na Neho spoliehať vo
všetkom. Teraz som stále v MDK tíme, v chválovej skupine na SPOT-e
a všade tam sa snažím žiť evanjelium. Veľakrát sa mi to nedarí, no viem,
že taký je život kresťana, plný zlyhania a uvedomenia si vlastnej
hriešnosti.

* V mesiaci február sme mali dve stretnutia a to 6.2. a 13.2.
* Najhlavnejší bod našich dvoch spoločných stretnutí, modlitieb,
rozhovorov, je a bol návrh prípravného výboru pre zriadenie samostatnej
kazateľskej stanice v rámci Levíc. Týmto návrhom sa zaoberáme od
augusta 2017 a hľadáme spoločné videnie a spoločné kroky v tejto
iniciatíve. S aktuálnym stanoviskom bude zbor oboznámený na
výročnom členskom zhromaždení dňa 25.2.2018.
* Zaoberali sme sa prípravou na výročné členské zhromaždenie.
* R. Števko (hospodár zboru) prezentoval plnenie rozpočtu za rok 2017
a porovnanie rozpočtu za rok 2017. Tiež sme sa zaoberali návrhom
rozpočtu na rok 2018 (s upozornením na plánované investície).

* Odsúhlasili sme dar pre novovzniknutý misijný zbor v Trnave.
* Mali sme rozhovor s E. Kohútovou o jej a našom aktuálnom videní jej
služby a práci v rámci zboru, Kompasu ako aj pri zakladaní zboru
v Bratislave.
* Venovali sme sa hľadaniu nového riaditeľa/novej riaditeľky pre MC
Kontakt.
* Začali sme sa tiež zaoberať prípravou/úpravou náplne práce riaditeľa
MC Kontakt.
* Sme veľmi vďační za dlhoročnú službu a prácu rodiny Marföldiovej,
ktorí slúžia v zbore ako domovníci. Keďže ich služba sa blíži
k odovzdaniu štafetového kolíka, začali sme proces hľadania ich
nástupcov. Prosíme všetkých z vás, aby ste to prednášali na svojich
modlitbách.
* Zaoberali sme sa tiež návrhmi na personálne obsadenie vo vedení
niektorých zborových zložiek, keďže z objektívnych príčin dochádza,
alebo môže dôjsť k tejto potrebe.
* Zaoberali sme sa návrhmi hospodárskej rady pre vybudovanie WC pre
menej mobilných a imobilných, kvôli lepšiemu prístupu na WC počas
konania bohoslužieb alebo iných verejných akcií v zborovom dome.
Odsúhlasili sme riešenie s dvomi WC vo vestibule na prízemí.
* Levický zbor bude hosťujúcim zborom pre plánovanú konferenciu CB
v tomto roku 2018.
* Zaoberali sme sa praktickými otázkami. Organizačné záležitosti
a komunikáciu s Radou CB, resp. riaditeľom kancelárie CB si zobral na
starosť J. Prišťák st.
* Venovali sme sa pastoračnej starostlivosti.

