
 Oznámení  na neděli 29. 8. 2021

Čtení: Iz 45,1-8 Text: Iz 45,7
Písně: 639, 438, 188, 627, 487 Kázal:  Lubomír Bureš

- Děkujeme br. Lubomíru Burešovi za dnešní službu. Br. farář je na
dovolené, vrátí se dnes večer.

- Zítra, tj. 30. srpna můžete sledovat na webu, Facebooku a YouTube
živý přenos ekumenické bohoslužby pro Moravu, kterou pořádá
Diakonie jako společný způsob vyjádření duchovního posílení, útěchy
a vyslovení naděje těm, kdo přišli o své blízké, domy či vzpomínky a
také  jako  poděkování  těm,  kdo  jim  tuto  naději  přinesli,  tedy
záchranářům, hasičům, vojákům a dobrovolníkům. Odkazy na přenos
bohoslužby naleznete na stránkách Diakonie, www.diakonie.cz. 

- Každou neděli v 9.00 před bohoslužbami probíhá na faře modlitební
setkání. Jste k němu srdečně zváni.

- Příští sobotu 4. září se sejde v 18.30 staršovstvo ke své pravidelné
schůzi.

- Příští neděli 5. září budou do služby, na začátku školního roku, vy-
sláni pracovníci pro děti, dorost a mládež a modlitebníci. Při těchto
bohoslužbách budeme společně slavit Večeři Páně a sbírka z této
neděle je určena pro Evangelickou akademii – viz. dopis ze SR.

- Tutéž neděli 5. září odpoledne od 15.00 proběhne na faře Turnaj ve
vybíjené. Zveme všechny školáky a poškoláky.

- Na neděli 12. září od 14.00 připravujeme bohoslužby pro seniory.
U východu jsou k dispozici pozvánky. Prosím sestry a bratry starší,
aby je roznesli do svých úseků. Děkuji.

- Před  námi  je  příprava  třetího  čísla  sborového  časopisu,  jehož
ústředním tématem je „zůstávali  v lámání  chleba“.  Prosíme o vaše
příspěvky – vzpomínku, zamyšlení,  zkušenosti,….  Uzávěrka tohoto
čísla bude 19. září.

- Od 16. září zahájíme v našem sboru nový běh kurzu Alfa.  Jedná
se o 11 večerů, kdy se budeme setkávat, a přemýšlet nad tématy,
které se týkají základů křesťanské víry – Kdo je Ježíš, Proč Ježíš ze-
mřel, Jak číst Bibli, Proč a jak se modlit a podobně. Zváni jste všichni,
kdo chcete přemýšlet nad základy naší víry a setkat se s ostatními a
také pro vaše přátele. Popřemýšlejte, koho byste mohli pozvat a po-
zvěte ho. Pozvánky jsou u východu.

http://www.diakonie.cz/


Budeme se scházet na faře, pokaždé ve čtvrtek od 18 h. Kdo byste
chtěli  pomoci s občerstvením a upéct  buchtu či udělat  pomazánku,
prosím, hlaste se u s. Pavlíny Žambochové. A také vás prosíme o
přímluvné modlitby.

- Po bohoslužbách vás zveme na drobné občerstvení a k dalším roz-
hovorům, které bude probíhat v sále na faře.
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