
  Oznámení  na neděli 17. 10. 2021

Čtení: Jk 5, 1 - 11;  1. Tim 6, 17 - 19 Text: Mt  6, 19 – 23
Písně: 65, 613, pěvecký sbor, 426, 502, 699 (VP: 66, 47, 158)
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  sociální  a  charitativní
pomoc. Sbírka slouží k doplnění Fondu sociální a charitativní pomoci,
který  je  určen  pro  pomoc  lidem  v nouzi  a  na  zmírnění  škod  při
přírodních  katastrofách  v různých  zemích  světa  i  v naší  republice.
Prosím, pamatujme na ni svými dary. Děkujeme.

- Minulou sobotu proběhl turistický výlet pro děti s hledáním pokladu.
Děkujeme všem, kdo celou akci pro děti připravili, uvidíte fotografie
z této akce.

- 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.

- 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.

- Poděkování za HD21 – viz. dopis.

- 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. Rozneste ho, prosím, do svého okolí.

- 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. 

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