
 Oznámení  na neděli 19. 9. 2021

Čtení:  Ž 50, 1 - 23 Text: Lk  17, 11 – 19
Písně: 438, 446, 684, 702, 452 Kázal:  Štěpán Marosz

- Děkujeme br. f. Štěpánu Maroszovi za dnešní službu. 

- Prosím br. a s. starší, aby se  po bohoslužbách zdrželi ke krátkému
setkání s br.  farářem. Budeme společně hovořit o obsahu povolací
listiny, nájemní smlouvě a dalších dokumentech s nimi souvisejících.

- Minulou neděli odpoledne  jsme se setkali při bohoslužbách pro
seniory,  děkuji  vám  všem,  kdo  jste  pomohli  toto  milé  setkání
připravit.

- 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 jsme zahájili  na faře kurzy Alfa.  Pokud uvažujete,  že
byste rádi přišli, jste srdečně vítáni.
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.

- Dnes je uzávěrka příspěvků do třetího čísla sborového časopisu.
Děkujeme za vaše příspěvky.

- Dnes v Uherském Hradišti probíhá seniorátní evangelická nedě-
le.  Odpoledne  od  14.00  hodin  jsme  zváni  na  přednášku Martina
Fendrycha na  téma „Česká  společnost  31  let  ve  svobodě  a  před
dalšími „fatálními“  volbami.“,  na koncert  Brněnského ekumenického
souboru či promítání videí ze sborů našeho seniorátu. Pozvánka je
na nástěnce.

- Příští neděli nám při bohoslužbách bude sloužit br. Pavel Kovář.
Br. farář bude mít dovolenou od pátku 24. září do úterý 28. září.



- 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.

- Všechny děti zveme na turistický výlet po hošťalovských kopcích
s hledáním  pokladu,  který  se uskuteční  v sobotu  9.  října.  Našimi
hosty budou Lubko a Martina Čermákovi z Dětské misie. Pozvánky
jsou u východu. 

- Pokladnička u východu je určena na podporu misijní služby rádia
TWR.

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