
  Oznámení  na neděli 7. 11. 2021

Čtení: Ž 73, 1-17. 23-28;  Mt 6, 31-34 Text: Ž  73, 13
Písně: 638, 399, 473, 688, 510 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.

- Celocírkevní sbírka na Jubilejní toleranční dar činila 7 121,- Kč.
Děkujeme. 

- Včera na Vsetíně proběhl konvent VMS. 
 Úvodní pobožností nám posloužil br. j. Aleš Zapletal, který se

stal kazatelem ve sboru v Pržně. 
 Připomněli jsme si br. a s., kteří pracovali ve sborech našeho

seniorátu a předešli nás v loňském roce do Božího království.
 Novým seniorem se stal br. f. Michal Vogl z Uherského Hra-

diště.  Konseniorem  br.  f.  Petr  Kulík  z Javorníka,  1.  ná-
hradníkem br. f. Jiří Palán z Huslenek a 2. náhradníkem br. f.
Pavel Freintinger ze Vsetína.

 Proběhla diskuze ke zprávám seniorátního výboru, středisek
Diakonie, seniorátního představenstva JJ, seniorátního odbo-
ru pro práci s mládeží atd.

 Hovořili  jsme  o  hospodaření  seniorátu  v loňském  roce  a
chválili jsme rozpočet na rok následující.

 Konvent schválil rozpis repartic na příští rok. Náš sbor odve-
de  seniorátní  repartice  ve  výši  17 280,-  Kč  a  celocírkevní
repartice ve výši 78 676,- Kč.

 Proběhlo  vzájemné  sdílení  se  o  tom,  co  jsme  jako  sbory
prožívali v loňském a letošním roce, jak se nám daří, z čeho
máme radost, s čím se potýkáme.

 Na  závěr  konventu  nás  pozdravili  hosté  z děkanátu
Sulzbach-Rosenberg a požehnání na cestu nám vyprosila se-
niorátní farářka pro děti a mládež s. Jaroslava Michnová.

- Dnes  jsme  zváni na  koncert  duchovní  hudby,  který  se  koná
v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem od 13.30. Účinkují Ester
Moravetzová a účastníci 37. sbormistrovského kurzu v Sola gratia.
Pozvánka je na nástěnce.

- Program sboru v příštím týdnu zůstává pravidelný. 



- Horní sbor ČCE ve Vsetíně nás zve v sobotu 13. listopadu od 15
hodin na setkání s br. Alexandrem Barkocim. Pozvánka je na ná-
stěnce.

- Příští  neděli bude  sbírka  určena  na  podporu  práce  Diakonie
v našem seniorátu. Prosím, abyste na ni pamatovali.

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

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

- Připomínáme možnost modliteb po bohoslužbách pro ty z vás,
kdo potřebujete modlitební podporu. Seznam těch, kdo se s vámi
budou rádi modlit, je na nástěnce na faře.

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