
 Oznámení  na neděli 3. 10. 2021

Čtení:  Ř  5, 1 - 11;  Mt  21, 28 - 32 Text: Mt  21, 28 - 31a
Písně: 215, 624, 500, 682, 453 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.

- Týdenní program:
Pondělí: náboženství 1. skupiny ve škole nebude

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: 14.00 náboženství 2. skupina

17.00 Notička
Pátek: dorost nebude

19.00 mládež
Neděle:  9.00 modlitební setkání

- Všechny děti zveme na turistický výlet po hošťalovských kopcích
s hledáním pokladu, který se uskuteční příští  sobotu 9. října.  Sraz
v 9.00  na  faře. Našimi  hosty  budou  Lubko  a  Martina  Čermákovi
z Dětské misie. Pozvánky jsou u východu. 

- Včera  se  sešlo  staršovstvo  na  své  pravidelné  schůzi.  Informace
z tohoto setkání zazní příští neděli po bohoslužbách.

- Každý čtvrtek probíhají kurzy Alfa. Kdo byste chtěli pomoci s občer-
stvením - upéct buchtu či udělat pomazánku, prosím, napište se do
rozpisu, který je na nástěnce u kanceláře na faře. A také vás prosíme
o přímluvné modlitby.

- Staršovstvo sboru ČCE v Jasenné nás srdečně zve v neděli 10. října
od 14.30 na slavnostní bohoslužby, při kterých bude instalována za
farářku sboru s. Lenka Freitingerová.

- Pokladnička u východu je určena na podporu misijní služby rádia
TWR. Zároveň si můžete vzít aktuální modlitební dopis.

- Děkuji br. Milanu Michalíkovi za zpracování třetího čísla sborového
časopisu a také vám všem, kdo jste do něho přispěli. Děkuji taktéž s.
E.  Michalíkové a Aničce Hříbkové za korektury.  Časopis  bude vy-
tištěný k dispozici příští neděli.



- A nyní je před námi příprava čtvrtého čísla, které bude vydané, dá-li
Pán Bůh, před Adventem. Ústředním tématem bude  „zůstávali  na
modlitbách“. Prosíme o vaše příspěvky. Uzávěrka je stanovena na
neděli 31. října. 

- Projekt  „Daruj radost“ se chýlí  ke konci.  Nyní  několik  slov od s.
Katky Mrlinové za celý tým DR.
Dobrý den naši milí sestry a bratři. 
Daruj radost vrcholí - máme 44 obdarovaných rodin a desítky dárců.
Mezi obdarované z velké části patří staří lidé, kteří byli nedílnou sou-
částí našeho sboru, a když jim to zdraví dovolilo, navštěvovali boho-
služby,  ale  také samoživitelky,  nebo rodiny  v  těžké životní  situaci.
Modlím se, aby naše vize přinést naději a světlo do životů našich ob-
darovaných, se nám s Boží vůli povedla. Jsem si vědoma, že hlavní
housle musí hrát Bůh, ale my jsme nástroj, který se nechal použít. Le-
tos mi v hlavě zní písnička  „Učiň mě, Pane, nástrojem, ať zářím, ať
zářím  tvým  pokojem.................kdo  dává  dostává,  ještě  víc
příjme..........Požehnej, Pane můj, mé snaze přímé: / víc než být potě-
šen, chci těšit jiné, / víc než být pochopen, druhé chci chápat / víc,
než být milován, chci lásku dávat.“ Vážím si toho, že tolik lidí z naše-
ho okolí, chtělo být nástrojem Božím a dát najevo lásku. Stát upro-
střed tohoto projektu je velká životní zkušenost a výzva, Bůh povolal
do této práce skvělý tým lidí, kteří s velkou láskou, nasazením a se-
bezapřením se podíleli, abychom mohli DR zrealizovat. Poděkování
patří i našemu Obecnímu úřadu a všem dárcům. V této době bratr fa-
rář roznáší radost po dědině a okolí, za to mu patří velký dík. Chtěla
bych vám všem, kdo jste se zapojili, od srdce poděkovat. Děkuji za
vaše modlitby. 

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