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: Ján Verčimák, kazateľ pre mládež a MDK
Biblický text: Skutky 13. kapitola

Dnes nebude program pre deti v nedeľných besiedkach.
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
Domovníčka: Oľga Moravská
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Modlitebné stretnutie
Bohoslužby pre deti a všetky generácie s vystúpením detí
z besiedky
Spoločný obed pre deti, rodičov a učiteľov besiedky
s programom do 13:30
Bohoslužby v Senior Garden – Horná Seč

Večer chvál – Levice
Modlitebná hodina – Dolná Seč
Studnička – jedáleň
Vianočný večierok v MC Kontakt
Misijný koncert Fusion – modlitebňa
Bohoslužby s vystúpením Studničky– Misijný advent –
Bezpečie v nebezpečí, Štefan Evin
Vianočné bohoslužby s vystúpením gospelového spevokolu

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
zobrať spod násteniek alebo ak chcete
brožúrku elektronicky, napíšte na
levice@cb.sk. V rámci nedele
prrebieha Misijný advent 2018
s podtitulom „Čo robí cirkev, ktorá
čaká na Ježišov druhý príchod“

Pozývame Vás na vianočný večierok
- chceme spolu stráviť príjemný čas a
pripomenúť si, o čom sú skutočné
Vianoce. Boli by sme vďační za
vianočné pečivo. Prosím, nahláste sa
u Janky Kušnierikovej. Ďakujeme.
Na nástenkách nájdete nové
informácie o dianí v Kontakte
a letáčiky s modlitebnými námetmi.
Pridajte sa k spoločným modlitbám.
–

- konzultovali finančný rozpočet na
rok 2019 s hospodárom zboru do
konca roka 2018.
Záujemcovia o časopis
prihláste sa uhraďte
predplatné (22 Eur) bratovi Bohušovi
Fazekašovi do 31. decembra.

Po koncerte chceme podávať
kapustnicu pre Fusion a rodičov.
Ak chcete pomôcť a darovať kyslú
kapustu či bravčové mäso, klobásky,
slaninu, cibuľu... veľmi nám to
pomôže. Kontakt: K. Balalová
(0902303233). Ďakujeme!
Časopis
si prevezmite
u brata Bohuša Fazekaša.

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.

