
 Oznámení  na neděli 5. 9. 2021

Čtení: 2.Kor. 4, 1 - 15 Text: 2. Tim.  1, 7 – 10
Písně: 638, 604, 417, 473, 510; písně k V.P.: 549, 394, 404
Kázal:  Petr Maláč

- Při dnešních bohoslužbách budeme slavit Večeři Páně, ke které jste
zváni  všichni,  kdo  věříte  v Ježíše  Krista,  víte,  že  pro  svůj  život
potřebujete pomoc a chcete žít ve smíření se svými bližními.

- Dnešní celocírkevní sbírka je určena pro Evangelickou akademii.
Sbírka je příležitostí,  jak vyjádřit  podporu pedagogům, ředitelkám a
ředitelům, kteří čelili v loňském roce mimořádným obtížím spojeným
s pandemií  a  mnozí  se  přímo  podíleli  na  pomoci  zdravotníkům  a
pracovníkům v sociálních službách. 

- Dnes odpoledne od  15.00 proběhne na faře  Turnaj ve vybíjené.
Zveme všechny školáky a poškoláky.

- Týdenní program:
Pondělí: 15.00 konfirmační příprava
Úterý: 19.00 nácvik sborového zpěvu
Pátek: 16.00 dorost

19.00 mládež
Neděle: 9.00 biblická hodina

- 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. Pokud budete potřebovat odvoz, pro-
sím, nahlaste to s. J. Flachsové.

- Blíží se  uzávěrka příspěvků do třetího čísla  sborového časopisu,
která je 19. září. Prosíme o vaše příspěvky.

- 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.

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.



- 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 Darča Machálková Míša Ková-
řová. Plakátky s informacemi jsou u východu.

- 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. Ti, kdo se na tuto SEN chystáte, ne-
zapomeňte se přihlásit nejpozději do 12. září na mail, který je uveden
na pozvánce.

- 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.

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