Srdečne Vás tu vítame. Pokiaľ ste tu prvýkrát alebo ako návšteva, dúfame, že
sa medzi nami budete cítiť dobre. Nedeľné stretnutia prebiehajú v súlade
s Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva (pri vchode prebieha
dezinfekcia rúk a na stretnutí sme v rúškach).
Bohoslužby vedie: Andrej Moravský, starší zboru
Káže: Slavomír Poloha, administrátor zboru
Biblický text: Prvý list Tesaloničanom 5:12-22
Dnes bude vysluhovaná
Chlieb – a to aj bezlepkový a nekvasený chlieb – je vpredu naľavo
Víno – môžete piť z kalíškov uprostred (kalíšky uprostred podnosov sú
naplnené svetlou nealk. hroznovou šťavou)
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Modlitebné stretnutie
Bohoslužby s Večerou Pánovou
Nedeľný florbal – telocvičňa 6.ZŠ, Info: 0910 406 355
Výročné členské zhromaždenie (16:30 – Možnosť
podrobnejších otázok k hospodáreniu zboru)
UPdate – spoločné stretnutia SPOT a mládeže – CB
Levice
Piatkové spoločenské hry – MC Kontakt (vstup voľný)
Modlitebné stretnutie
Bohoslužby – káže: Šimon Evin

Anna Markušová a Mária Gulásová
Adresa zboru: Sama Chalupku 7
Administrátor: Slavomír Poloha
Kazateľ: Ján Verčimák
SPOT: Miroslav Balala
Domovníčka: Oľga Moravská
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 633 2521
0905 138 211
 0907

Tento rok sa mládežnícka
konferencia uskutoční aj v Leviciach
a tak pozývame všetkých SPOTákov
a mládežníkov od štvrtka do soboty
(10.-12.9.) vždy o 19:00 do našej
modlitebne na špeciálnu mládežnícku
konferenciu, aká tu ešte nebola.

Pokiaľ by ste sa radi porozprávali
o krste alebo o členstve v zbore,
môžete osloviť kazateľov alebo
niektorého zo starších zboru.
Marek Tomašovič – Trnava
Roman Neumann – Pardubice.

V nedeľu, pred a po bohoslužbách,
si môžete požičať knihy s rôznou
tematikou, a to i knižné novinky!
Zoznam kníh je pod nástenkami vo
vestibule a taktiež na www.cblv.sk.
Info: Edita Bálintová, 0903 034 412.

– 8.-11.10.2020
Miesto: Chata Komenského Račková
dolina. Info: na nástenkách.
Janka Kušnieriková, riaditeľka MC má
do 14.9. dovolenku
Kazateľ, JánVerčimák, ma v dňoch
7.- 16. septembra dovolenku.
v nedeľných besiedkach začne
v nedeľu 13. septembra.

: Mária Bíróová (79) Starý Hrádok
a Alžbeta Potocká (91) Mýtne Ludany.

SK14 0900 0000 0000 2861 1356
Použite prosíme príslušný variabilný symbol:
príspevok pre Zbor:
príspevok pre MC Kontakt:
príspevok pre Miesto v dome:
príspevok pre Dom seniorov:

variabilný symbol: ľubovoľný
variabilný symbol: 7777
variabilný symbol: 5555
variabilný symbol: 3333

Informácie do oznamov prosíme doručte do kancelárie zboru do piatku 10:00. Pomôže
nám to pri príprave aktuálnych informácií.

