Oznámení na neděli 31. 10. 2021
Čtení:
Písně:

Ez 18,1-4.2 -32; J 14,1-7
441, 459, 511, 673, 453

Text:
Kázal:

Ez 18,30b – 32
Petr Maláč

- Dnešní celocírkevní sbírka je určena na Jubilejní toleranční dar.
Peníze z této sbírky jdou do fondu, ze kterého si mohou sbory půjčit
na opravu svých modliteben, far a kostelů. Prosím, pamatujme na ni
svými dary.
- Ihned po bohoslužbách prosím s. a br. starší, aby se sešli ke krátké
schůzce zde v kostele.
- Dnes je uzávěrka příspěvků do adventního čísla sborového časopisu.
Prosíme o vaše příspěvky a odpovědi na anketní otázku. Vše zasílejte br. Milanu Michalíkovi. Děkujeme.
- V pondělí 1. listopadu nebude náboženství 1. skupiny. Ostatní
program sboru v příštím týdnu zůstává pravidelný.
- V sobotu 6. listopadu se koná na Vsetíně konvent VMS. Na tomto
setkání budeme volit nového seniora. Br. senior Petr Pivoňka ukončil
svou službu ve zlínském sboru a také službu seniora našeho seniorátu a od listopadu nastupuje jako farář ve sboru v Brandýse. Prosím,
abyste se za toto setkání přimlouvali.
- V sobotu 6. listopadu se v 17.30 sejde staršovstvo ke své
pravidelné schůzi.
- Příští neděli 7. listopadu budeme společně slavit Večeři Páně.
- V neděli 7. listopadu jsme zváni na koncert duchovní hudby, který
se koná v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem. Účinkují Ester Moravetzová a účastníci 37. sbormistrovského kurzu v Sola gratia. Pozvánka je na nástěnce.
- Každý čtvrtek probíhají kurzy Alfa. Kdo byste chtěli pomoci s občerstvením - 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.
- Po bohoslužbách vás zveme na drobné občerstvení a k dalším rozhovorům, které bude probíhat v sále na faře.

