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: Andrej Moravský, starší zboru
Káže: Roman Neumann, kazateľ zboru
Biblický text: Skutky 8:1-25
Dnes budeme prosiť o požehnanie bábätiek (Tamara Fazekašová a Dávid
Kováč).

Dnes bude vysluhovaná
Chlieb – a to aj bezlepkový a nekvasený chlieb – je vpredu naľavo
Víno – môžete piť z kalicha napravo alebo z kalíškov uprostred (kalíšky
uprostred podnosov sú naplnené svetlou nealk. hroznovou šťavou)
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
Domovníčka: Oľga Moravská
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Modlitebné stretnutie
Bohoslužby s Večerou Pánovou
Same klub: Záhada Vianoc – MC Kontakt
Roman Mészároš o svojej misii – jedáleň
Bohoslužby v Senior Garden – Horná Seč
Skupinky – Levice
Modlitebná hodina – Mýtne Ludany
Porada staršovstva
Fusion – hlavná sála
Studnička – jedáleň
Stretnutie MDK – mládežnícka miestnosť
Gospelový spevokol – jedáleň
Precious – večery pre dievčatá od 15 rokov – MC Kontakt
Piatkové spoločenské hry – MC Kontakt
SPOT (stredoškoláci) – MC Kontakt
Mládež (vysokoškoláci a pracujúci) – MC Kontakt
Prichádza kráľ – adventný koncert Gospelového spevokolu
– Kalvínsky kostol, Horná Seč
Bohoslužby pre deti a všetky generácie s vystúpením detí
z besiedky – Misijný advent, Ján Verčimák
Spoločný obed pre deti, rodičov a učiteľov besiedky
s programom do 13:30

V adventnom čase sa chceme zamerať
na modlitby a podporu misie.
K dispozícii sú brožúrky, v ktorých je
čítanie z knihy Skutkov a podnety k
modlitbám. Môžete si ich zakúpiť pri
knižnom pulte alebo pokiaľ chcete
brožúrku elektronicky, napíšte na
levice@cb.sk. V rámci nedele bude
prebiehať Misijný advent 2018
s podtitulom „Čo robí cirkev, ktorá
čaká na Ježišov druhý príchod“
Časopisu
si prevezmite u brata
Bohuša Fazekaša.
– v sobotu 15.12. od 13:00 do
15:00 sa uskutoční posledný nácvik
výstupu detí školskej besiedky. Účasť
všetkých detí je dôležitá. Prosíme
rodičov, aby na to nezabudli.

Pozývame Vás na vianočný večierok
- chceme spolu stráviť príjemný čas a
pripomenúť si, o čom sú skutočné
Vianoce. Boli by sme vďační za
vianočné pečivo. Prosím, nahláste sa
u Janky Kušnierikovej. Ďakujeme.
–

Po koncerte chceme podávať
kapustnicu pre Fusion a rodičov.
Ak chcete pomôcť a darovať kyslú
kapustu či bravčové mäso, klobásky,
slaninu, cibuľu... veľmi nám to
pomôže. Kontakt: K. Balalová
(0902303233). Ďakujeme!
predškolskej a
malej besiedky, aby priviedli deti na
nácvik v nedeľu 16.12. o 9:00.

