Srdečne Vás tu vítame. Pokiaľ ste tu prvýkrát alebo ako návšteva, dúfame, že
sa medzi nami budete cítiť dobre. Po bohoslužbách je pre všetkých pripravené
malé občerstvenie vo vestibule (káva, voda).
Vedie: Ján Prišťák, vedúci besiedky
Káže: Pavel Hošek, kazateľ CB
Biblický text: Ján 12:20-24

Približne pol hodinu po začiatku bohoslužieb začína aj
v niekoľkých vekových skupinách. Ľudia z uvítacej služby vám radi pomôžu
nájsť správnu skupinu pre vaše deti.
Pokiaľ máte záujem, aby sa niekto
,
či už sú to problémy, choroba, radosť alebo čokoľvek iné, môžete prísť hneď
po skončení bohoslužieb do prvej lavice, kde sa vás ujmú ochotní ľudia.
Adresa zboru: Sama Chalupku 7
Kazateľ: Roman Neumann
2. kazateľ: Ján Verčimák
SPOT: Miroslav Balala
Dočasný kontakt na domovníkov
volajte

 633

2520
levice@cb.sk
roman.neumann@cb.sk
 633 2524
 0905 629 663 jan.vercimak@cb.sk
 0907 880 849 miroslav.balala.ml@gmail.com
 633 2520


Ne 25.11.

So 1.12.
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Ne 2.12.

9:30

St 28.11.
Št 29.11.
Pi 30.11.

Modlitebné stretnutie
Bohoslužby
„Čaj o piatej“ – Téma: Misia na Sibíri, Hosť: Ondrej Garaj
Bohoslužby v Senior Garden – Horná Seč

Skupinky – Levice
Modlitebná hodina – Mýtne Ludany
Fusion – MC Kontakt
Studnička – jedáleň
Stretnutie MDK – mládežnícka miestnosť
Gospelový spevokol – jedáleň
Piatkové spoločenské hry – MC Kontakt
Boardgames – SPOT a mládež spoločný program 2v1.
Spoločenské hry – MC Kontakt, 1.poschodie
Športy – telocvičňa – Gymnázium sv.Vincenta de Paul
Bohoslužby – Misijný advent – Vystrojenie Duchom,
Ján Verčimák

Evanjelizačno-misijný odbor pripravil
akciu Misijný advent, aby povzbudil
zbory, aby sa v adventnom čase
zamerali na modlitby a podporu misie.
K dispozícii sú brožúrky, v ktorých je
každodenné čítanie z knihy Skutkov a
podnety k modlitbám. Môžete si ich
zakúpiť pri knižnom pulte alebo
pokiaľ chcete brožúrku elektronicky
napíšte na levice@cb.sk. V rámci
nedele bude taktiež prebiehať Misijný
advent 2018 s podtitulom „Čo robí
cirkev, ktorá čaká na Ježišov druhý
príchod“
, prihláste sa a uhraďte
predplatné (21 Eur) bratovi Bohušovi
Fazekašovi do 2.decembra.

3. adventnú nedeľu (16.12.).
Bohoslužby budú aj s deťmi
(besiedka nebude). Potom bude
spoločný obed pre deti, rodičov
a učiteľov besiedky s programom do
13:30. Bližšie info na osobných
pozvánkach a u Kristíny Bálintovej,
Milenky Zomborskej a Jána Prišťáka.

- zapísali svoje akcie a nácviky do
harmonogramu vianočných podujatí
na nástenke vo vestibule.
- konzultovali finančný rozpočet na
rok 2019 s hospodárom zboru do
konca roka 2018.

Ak máte informácie do oznamov, prosíme doručte ich do kancelárie zboru do piatku
10:00. Tel.: 036 633 2520, e-mail: levice@cb.sk, alebo to priamo oznámte
A. Markušovej. Pomôže nám to pri príprave aktuálnych informácií.

