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).
Káže: Ján Verčimák, kazateľ pre mládež a MDK
Bohoslužby vedie: Štefan Hasič, starší zboru
Biblický text: Ozeáš 11:8-11

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

 633

2520
levice@cb.sk
roman.neumann@cb.sk
 633 2524
 0905 629 663 jan.vercimak@cb.sk
 0902 303 233 miroslav.balala.ml@gmail.com
 0950 536 265
 633 2521
0905 138 211

Ne 25.8.
Ut 27.8.
St 28.8.

Pi 30.8.
So 31.8.
Ne 1.9.
2.9. - 4.9.

8:55
9:30
19:00
18:00
19:00
19:00
18:00
10:00
9:30

Modlitebné stretnutie
Bohoslužby
Whiskyho cestovateľské kino: Kamerun – MC Kontakt
*čas sa môže posunúť
Bohoslužby – Senior Garden – Horná Seč
Modlitebná hodina – Levice
Modlitebná hodina – Mýtne Ludany
Piatkové spoločenské hry – MC Kontakt
EKOfestival s prednáškami – MC Kontakt
Bohoslužby – Káže: Jaroslav Tomašovský
Modlitebný štart – Levice

- modlitby za nový školní rok
v levickém sboru. Chtěli bychom
od pondělí do středy (2.-4.9) věnovat
hodinu svého času k tomu, abychom
se nechali vést Božím slovem ke
společným modlitbám díků a oslavy
našeho úžasného Pána, ale i proseb za
osobní proměňování Duchem svatým
a proseb za různé oblasti jako např.
šíření evangelia v našem městě a zemi,
aby zaseté slovo na letních akcích
rostlo a přineslo užitek (jak u křesťanů
tak nevěřících), modlitby za službu
Contact Café, lidi z Kecov, Senior
Garden, Miesto v dome, rozjezd
nedělních besídek i dorostových klubů
a mládeže… Vždyť je toho tolik, co
potřebujeme zalévat svými
modlitbami… Začátek vždy v 19:00
hodin. Setkání povede kazatel Roman
29.9. pripravujeme autobusový výlet
do Komárna. Okrem seniorov, sa
môžu prihlasovať aj ostatní u Štefana
Suchánskeho.
v nedeľných besiedkach začne
v nedeľu 8. septembra.

Od septembra 2019 opět plánujeme
další setkávání v menších skupinách
lidí. Opět budou ve středu, 1x za 14
dní v čase 19:00 - 20:30, kromě
školských prázdnin. Svůj zájem
o skupinku můžete projevit tím, že se
zapíšete na nástěnce ve vestibulu nebo
nějakým způsobem dejte vědět do
kanceláře sboru. Ve středu 11. 9.
v 19:00 proběhne setkání pro všechny
zájemce o skupinky, na kterém
budeme mít úvod do listu Galatským,
informace o tom, jak budou skupinky
probíhat i rozdělení do skupinek.
Pozývame vás na EKOfestival 31.8.
od 10:00. Budú prebiehať rôzne
prednášky a workshopy (recyklácia,
separovanie, zero waste) a zároveň
SWAP - burza oblečenia (môžete
priniesť pekné nositeľné oblečenie
a zároveň si odniesť nové).
13.-15.9. Miesto: Žilina
Téma: Žijeme len raz
Prihlasovanie: www. uniadm.sk

