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
(do interiéru vstupujú len zaočkovaní návštevníci, pri vchode dezinfekcia rúk,
na bohoslužbách máme správne nasadené respirátory.)
Približne pol hodinu po začiatku bohoslužieb začína program pre
predškolské a školské deti v určených priestoroch.
Názov homílie: Božia stratégia
Séria: Evanjelium – dobrá správa pre nedokonalých ľudí o dokonalom diele
Bohoslužby vedie: Jaroslav Tomašovský, starší zboru
Káže: Ján Verčimák, kazateľ zboru pre mládež a MDK
Biblický text homílie: Evanjelium podľa Marka 4:1-20
Čo nás čaká v najbližšom čase
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Modlitebné stretnutie
Bohoslužby
Florbal – 6. ZŠ Levice
Skupinky
Porada staršovstva
Stretnutie MDK – mládežnícka miestnosť
Stretnutie mládeže
SPOT (stredoškoláci) – MC Kontakt
Modlitebné stretnutie
Bohoslužby – káže: Miroslav Haszics

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

Uvažujete o krste alebo členstve?
Pokiaľ by ste sa radi porozprávali
o krste alebo o členstve v zbore,
môžete osloviť kazateľov alebo
niektorého zo starších zboru.
Pri knižnom pulte sú k dispozícii
nové Biblie v rôznom prevedení.

Knižnica
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.
Anka Markušová zo zborovej
kancelárie má v dňoch 18.- 24.10.
dovolenku.

V súvislosti z epidemiologickou situáciou a organizáciou bohoslužieb
odporúčame návštevníkom bohoslužieb očkovanie proti COVID -19.
Prítomnosť zaočkovaných návštevníkov nám významnou mierou
zjednodušuje organizáciu bohoslužieb. Ďakujeme za pomoc!
Blahoželáme k narodeninám: Helena Maczkóová (82) Dolná Seč.

Číslo účtu pre finančné príspevky: 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:
príspevok pre ZŠ Narnia v Leviciach:

variabilný symbol: ľubovoľný
variabilný symbol: 7777
variabilný symbol: 5555
variabilný symbol: 3333
variabilný symbol: 8888

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

