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: Matúš 28:16-20

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
Pastoračný poradca: Z.Neumannová
Domovníčka: Oľga Moravská
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Ne 31.3.

So 6.4.
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Ne 7.4.

19:00
9:30

Ut 2.4.
St 3.4.

Pi 5.4.

Modlitebné stretnutie
Bohoslužby
Otvorenie lezeckej sezóny – MC Kontakt , terasa
Bohoslužby v Senior Garden – Horná Seč
Modlitebná hodina – Dolná Seč
Modlitebný špeciál – Levice
Studnička – jedáleň
Stretnutie MDK – mládežnícka miestnosť
Gospelový spevokol – jedáleň
Piatkové spoločenské hry – MC Kontakt, 2. poschodie
Boardgames – SPOT a mládež spoločný program 2v1.
Spoločenské hry – MC Kontakt, 1. a 2. poschodie
Športy – telocvičňa – Gymnázium sv.Vincenta de Paul
Bohoslužby – Roman Neumann – 40 dní s Bibliou

Možnosť poukázania 2% a 3% (dobrovoľníci) z daní pre MC Kontakt a
Miesto v dome. Tlačivá sú pod nástenkami.
Poukazy na 5% z darov, ktoré ste venovali zboru v r. 2018, si môžete
vyzdvihnúť u Anky Markušovej a uplatniť do konca apríla.
Do 21. 4. prebieha 40 dní s Bibliou.
Rozpis čítania je pod nástenkami vo
vestibule a na stránkach cblv.sk
v sekcii Médiá, kde je viac informácií
a ďalšie materiály.
Prosíme sestry, ktoré môžu a sú
ochotné pomôcť pri výrobe cestovín
na detský tábor DeLeT, aby prišli
v pondelok 1. apríla o 9:00 do jedálne.
Prineste si so sebou potrebné pracovné
náradie.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili,
napiekli či navarili počas jarného
upratovania Kontaktu! Ste skvelí!
Zároveň pripravujeme ďalšie menšie
brigády - maľovanie, betónovanie.
Budeme Vás informovať.

Robíme zbierku materiálov na
voľnočasové aktivity s klientami.
Potešia nás rôzne druhy bavlniek,
hrubšie nite, stužky, šnúrky, ozdobné
látky, krajky, gombíky... Ak ich máte
doma prebytok a chceli by ste ich
darovať klientom Senior Garden,
kontaktujte sestru Bohuslavu
Greksovú, 0918 061 462. Ďakujeme.

Miesto: Kráľová Lehota
Termín: 26.-28. apríl 2019
Prihlášky: do 15.4. lared@lared.com;
https://goo.gl/forms/5Z4zrfZFBPJtTn
623; mobil: 0908 032 462
Dnes si môžete pri knižnom pulte
zakúpiť aprílový
a prevziať
časopis
u Bohuša Fazekaša.

