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- Včera proběhl turistický výlet pro děti s hledáním pokladu. Děkujeme
všem, kdo celou akci pro děti připravili.

- Minulou sobotu se sešlo staršovstvo ke své pravidelné schůzi. Infor-
mace z tohoto setkání zazní ihned po skončení dnešních bohoslu-
žeb, bude prostor také vaše dotazy a připomínky.

- Program sboru v příštím týdnu zůstává pravidelný, tzn. náboženství,
konfirmační příprava, biblické hodiny, sborový zpěv, Notička, dorost,
mládež a modlitební setkání zůstávají v obvyklé dny a hodiny.

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

- Příští neděle je neděle Díkůčinění.  Budeme společně slavit Večeři
Páně a vykonáme celocírkevní sbírku pro sociální a charitativní po-
moc. Při bohoslužbě také proběhne pověření nového staršovstva za
přítomnosti náměstka seniorátního kurátora br. Josefa Bartoně.

- 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.

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

- U východu je k rozebrání připraveno třetí číslo sborového časopi-
su. Děkujeme všem, kdo jste se podíleli na jeho přípravě.

- 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. 

- Na závěr ještě jedna informace ze SR:

Milé sestry, milí bratři, 
s radostí vám vyřizujeme pozvání na dvě významné a dlouhodobě oče-
kávané celocírkevní akce.

V sobotu 20. listopadu se ve 14 hod. ve sboru v Brně I (v tzv. Čer-
veném kostele)  sejde  zvláštní  zasedání  35.  synodu  ČCE,   při  němž



bude uvedena do úřadu nová synodní rada naší církve a bude příleži-
tost  poděkovat  synodní  radě  stávající.  Zvána  je  široká  církevní  ve-
řejnost.

O týden později,  v neděli 28. listopadu od 15 hod., se budeme moci
společně těšit  z výsledku mnohaleté  práce desítek lidí  –  dlouho oče-
kávaného nového evangelického zpěvníku. 
Slavnost  se  koná  v Praze  ve  sboru  U  Salvátora  a  zváni  jsou  opět
členové všech farních sborů, kazatelských stanic, přátelé církve a všich-
ni, kdo se o zpěvník zajímají. 
Podobná  setkání  pak  chystáme  ještě  dvě  –  tak,  aby  byla  snadněji
dostupná pro více zájemců: 22. ledna v Brně a 23. ledna ve Zlíně.

Pro obě nadcházející  akce (instalace SR i  uvedení  nového zpěvníku
v Praze) připravujeme i videopřenosy – setkání budeme vysílat živě. 
Odkazy  na  přenosy  budou  jako  vždy  umístěny  viditelně  na  hlavní
stránce www.e-cirkev.cz  .   

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