Všetkých vás srdečne vítame.
Ak ste tu prvýkrát, alebo ste návšteva, dúfame, že sa s nami budete cítiť dobre.
Bohoslužby prebiehajú v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva
(pri vchode dezinfekcia rúk, na stretnutie prichádzame s rúškami).
Približne štvrť hodinu po začiatku bohoslužieb začína program pre
predškolské a školské deti v určených priestoroch.
Názov homílie: „Všetci ťa hľadajú...“
Séria: Evanjelium – dobrá správa pre nedokonalých ľudí
o dokonalom diele
Bohoslužby vedie: Ján Prišťák ml., vedúci mládeže
Káže: Miroslav Haszics, kazateľ – správca zboru
Biblický text homílie: Evanjelium podľa Marka 1:35-45
Súčasťou bohoslužieb bude krst dieťaťa - Eduarda Hasiča
(rodičia: Daniel a Želmíra)
Čo nás čaká v najbližšom čase
Ne 22.8.
23.-29.8.
Ne 29.8.

8:55
9:30
8:55
9:30

Modlitebné stretnutie
Bohoslužby
Tábor MDK – Drábsko
Modlitebné stretnutie
Bohoslužby – káže: Miroslav Haszics

Hostiteľkami sú dnes: Elena Tomasoszká a Mária Vetorová
Kontakty: internetová stránka zboru: www.cblv.sk
levice@cb.sk
 633 2520
Adresa zboru: Sama Chalupku 7
miroslav.haszics@cb.sk
Správca zboru: Miroslav Haszics  633 2524
Kazateľ: Ján Verčimák
 0905 629 663 jan.vercimak@cb.sk
SPOT: Diana Chvojková
 0905 379 685 chvojkova.diana@gmail.com
Domovníčka: Oľga Moravská
 633 2521
0905 138 211

Blahoželáme k narodeninám: Oľga Moravská (70) Levice
O čom jednalo staršovstvo 10.8.2021
- Biblický úvod a modlitby
- Boli spracované a upravené pracovné náplne oboch kazateľov.
- Staršovstvo ani v kontexte príchodu nového správcu zboru t.č. nevidí potrebu
meniť svoje vnútorné usporiadanie (podpredseda, hospodár, zapisovateľ...).
- Stretávania staršovstva budú v cca 3 týždňových intervaloch. Budú sa
striedať stretnutia, ktoré budú mať prevažujúci „jednací“ a „modlitebný“
charakter.
- Staršovstvo ponecháva „Nedeľník“, s tým, že v určitom intervale budú
v ňom uvedené i informácie „O čom jednalo staršovstvo...“
- Oznamy budú – písané („Nedeľník“), premietané (pred bohoslužbami),
hovorené (na konci bohoslužieb). O zaradení oznamu medzi premietané
a hovorené rozhoduje ten, kto vedie bohoslužby.
- Mandát terajšej správnej rady MC Kontakt uplynul. Staršovstvo menuje
v blízkej dobe novú správnu radu.
- Staršovstvo spracovalo v predchádzajúcom období zoznam členov, ktorých
bude potrebné pastoračne intenzívnejšie sprevádzať a podporiť.
- Skupinky by mali pokračovať od septembra, s tým, že kazatelia ponúkajú
písomnú prípravu a ďalšiu pomoc vedúcim skupiniek.
- Staršovstvo vníma klesajúci záujem a počet osôb slúžiacich v oblasti vítacej
služby, obedy, doprava na bohoslužby...
- Záväzok z minulosti: Staršovstvo bude pracovať na dokumente – vízia zboru.
- Staršovstvo súhlasí s poskytnutím pôžičky pre ZŠ Narnia. Narnia pokračuje
v príprave na otvorenie v školskom roku 2021/2022.
- Brat hospodár informoval staršovstvo o ukončení pracovného pomeru
(budúci rok) Anny Markušovej v súvislosti s odchodom do dôchodku.
- Staršovstvo zvažuje výmenu kotlov v modlitebni a poveruje hospodára
zboru, aby predložil návrh na ich výmenu.
- Termín ďalšieho staršovstva: 31.8.2021

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

