
 Oznámení  na neděli 1  2  . 9. 2021  

Čtení:  Iz  1, 11 - 17;  J  2, 13 - 22 Text: J  2, 14 – 16
Písně: 178, 386, 393, 675, 582 Kázal:  Petr Maláč

- Sbírka na Evangelickou akademii, která proběhla minulou neděli,
byla 4 050,-. Sbírka na festival United činila 2 310,- Kč. Děkujeme.

- Děkujeme  učitelům  nedělní  školy  za  turnaj  ve  vybíjené,  který  se
uskutečnil minulou neděli. Byl to velmi dobře strávený společný čas
s více jak dvaceti dětmi.

- Dnes od 14.00 připravujeme bohoslužby pro seniory. Pokud bude-
te potřebovat odvoz, prosím, nahlaste to s. J. Flachsové.

- Týdenní program:
Pondělí: 13.00 náboženství 1. skupina ve škole

15.00 konfirmační příprava
Úterý: 17.30 biblická hodina na faře

19.00 nácvik sborového zpěvu
    Středa: 16.00 biblická hodina v DPS

17.00 biblická hodina v KD
Čtvrtek: 17.00 Notička
Pátek: 16.00 dorost

19.00 mládež
Neděle: 9.00 biblická hodina

- Ve čtvrtek 16. září v 18.00 zahájíme na faře kurzy Alfa. Pozvání je
pro každého, kdo chce přemýšlet o základech víry, ať jsme dlouhodo-
bými křesťany, anebo o víře začínáme přemýšlet a máme různé otáz-
ky.
Kdo byste chtěli pomoci s občerstvením - upéct buchtu či udělat po-
mazánku, prosím, napište se do rozpisu, který je na nástěnce u kan-
celáře na faře. A také vás prosíme o přímluvné modlitby.

- Příští neděli 19. září nám bude při bohoslužbách sloužit br. f. Štěpán
Marosz, kandidát na budoucího faráře našeho sboru. Po bohosluž-
bách se staršovstvo s br. f. sejde a budeme společně hovořit o ob-
sahu povolací listiny, nájemní smlouvě a dalších dokumentech s nimi
souvisejících.

- Příští neděli 19. září bude uzávěrka příspěvků do třetího čísla sbo-
rového časopisu. Prosíme o vaše příspěvky.

- Seniorátní výbor našeho seniorátu ve spolupráci s FS ČCE v Uher-
ském  Hradišti  připravuje  na  neděli  19.  září  od  9.30  seniorátní
evangelickou neděli, která proběhne v Uherském Hradišti. Tématem



tohoto setkání je „Vděčnost“. Bude zahájeno rodinnými bohoslužbami
s Večeří Páně, bude představen nový evangelický zpěvník, připraven
je  také program pro  děti.  Odpoledne nás čeká přednáška Martina
Fendrycha  na  téma „Česká  společnost  31  let  ve  svobodě  a  před
dalšími  „fatálními“  volbami.“,  budou  se  promítat  videa  ze  sborů  a
další. Pozvánka je na nástěnce. 

- Na této SEN se bude promítat také video z našeho sboru, které za
malou chvíli uvidíte. Velké poděkování patří br. Martinovi Kovářovi a
Lubošovi Čevelovi a s. Darině Machálkové, kteří tomu věnovali hodně
času. Děkujeme.

- Chceme vás  pozvat k zapojení se do projektu „Daruj radost.“ V
našem okolí je několik rodin, osamělých lidí, sirotků a vdov, kteří po-
třebují  povzbudit,  pohladit,  přinést  naději  a  světlo  do  jejich  životů.
Pokud máte na srdci někomu udělat radost, můžete se informovat:
Katka Mrlilnová, Aneta Katrušáková, Darina Machálková, Míša Ková-
řová. Tento projekt  bude  uzavřen 22. září.  Plakátky s informacemi
jsou u východu.

- Pokladnička u východu bude v měsíci září určena na podporu mi-
sijní služby rádia TWR.

- Sborová oznámení již nebudeme zájemcům rozesílat mailem, ale
můžete si je přečíst na webových stránkách sboru v sekci kázá-
ní, kde ho najdete u záznamu bohoslužeb z dané neděle.

- Minulou sobotu se sešlo staršovstvo a dohodli jsme se, že informace
ze staršovstva budou vždy druhou neděli po konání staršovstva po
skončení bohoslužeb. Pokud tedy máte zájem slyšet, o čem jednalo
staršovstvo minulou sobotu,  zůstaňte po skončení  bohoslužeb zde
v kostele. Chceme zlepšit informovanost a dát vám také prostor se
ptát.

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