Oznámení na neděli 14. 11. 2021
Čtení:
Písně:

J 1, 6 - 22; Iz 12. kap.
215, 375, 610, 611, 489

Text:
Kázal:

1.Tes. 5, 18
Petr Maláč

- Dnešní sbírka je určena na podporu práce Diakonie v našem
seniorátu. Prosím, abyste na ni pamatovali.
- Minulou sobotu se sešlo staršovstvo ke své pravidelné schůzi.
Informace z tohoto setkání zazní ihned po skončení dnešních
bohoslužeb, bude prostor také pro vaše dotazy a připomínky nebo
si tyto informace můžete přečíst na webových stránkách našeho
sboru. Najdete je u kázání z dnešní neděle.
- Program sboru v příštím týdnu zůstává pravidelný.
- Příští neděli budou rodinné bohoslužby a naším hostem bude
br. f. Štěpán Marosz s rodinou. Děti budou s námi na bohoslužbách.
- U br. Míly Kovaldy si můžete zakoupit hesla JB na příští rok za
40,- Kč.
- Informace k postní sbírce – viz. dopis. Zájemci o postní kuchařku
zapisujte se, prosím, na arch, který je u východu.
- Pokladnička u východu je určena na podporu misijní služby rádia
TWR. Zároveň si můžete vzít aktuální modlitební dopis.
- Mnozí z vás jste se modlili a modlíte za Tobiáška Dibelku, vnuka s. Mrlinové, kterému diagnostikovali před rokem a půl nádor na
mozku a prošel různými operacemi a složitou léčbou. Jeho rodiče
nám napsali dopis, který nyní přečtu, a také uvidíte několik fotografií, které nám zaslali. V letošním roce jsme je zahrnuli do
projektu „Daruj radost“.
Dobrý den, pane faráři,
chtěli jsme Vám a lidem ve sboru a v obci velice poděkovat za
všechny obrovské dary pro Tobíka, Adrianku i pro nás, byli jsme
dojatí, jaké veliké překvapení na nás u babičky čekalo. Opravdu
velice děkujeme všem, kteří se na tom podíleli, a také, že na nás
myslíte. Velice si toho vážíme!
Tobík už je postupně rozbaluje i Adrianka a mají z toho velikou radost. Moc nás to všechny potěšilo a povzbudilo. Mockrát děkujeme.

Tobiášek koncem srpna ukončil protinádorovou léčbu, a poté měl
magnetickou rezonanci, díky Pánu Bohu dopadla dobře. Ještě v
září jsme odjeli na rehabilitaci do Jánských Lázní.
Za téměř rok a půl od operace udělal veliké pokroky, obrovské díky
Pánu Bohu a všem za modlitby. V současné době zkoušíme chodit
s berlemi, ale na delší přesuny používá ještě vozík a chodítko. I
levá postižená ručka je na tom o hodně líp, snažíme se pracovat
co nejvíce s jemnou motorikou a cvičíme vojtovou metodu. V této
době už zvládá učivo 1. třídy z domova a jde mu to moc pěkně.
Ještě jej čeká komplexní přeočkování, a pokud se to stihne včas,
mohl by od února fyzicky nastoupit do 1. třídy mezi spolužáky, kde
mu od září ve škole drží místo.
Tobík je nesmírně statečný bojovník. Nejde ani slovy popsat, kolik
toho všeho už má za sebou a v jakém obrovském rozsahu.
Teď už nic nevzdává a moc se ve všem snaží a bojuje dál. My
jsme všichni moc rádi a vděční Pánu Bohu, že se jeho stav po
operaci postupně zlepšuje. Posíláme několik fotek.
Ještě jednou vám velice děkujeme za modlitby a dary.
Mějte se krásně a přejeme všem hodně Božího požehnání a pevné
zdraví.
Hanka a Pavel Dibelkovi
- Bohoslužby budou stále v kostele, současná situace nám nedovoluje přesunout se na faru. Prosíme, abyste dodržovali následující pravidla:
 Na bohoslužbách jsou povinné respirátory FFP2/KN 95 nebo
nanoroušky.
 Před vstupem do kostela si vydezinfikujte ruce.
 Dodržujte min. rozestupy 1,5 m (netýká se rodinných příslušníků).
- Po bohoslužbách vás zveme na drobné občerstvení a k dalším
rozhovorům, které bude probíhat v sále na faře.

