
  Oznámení  na neděli 21. 11. 2021

Čtení: Izaiáš  43, 1 - 13 Text: Kazatel  7, 8a
Písně: 158, 171,Notička, 442, 485 Kázal:  Štěpán Marosz

- Děkujeme br. f. Štěpánu Maroszovi za jeho dnešní službu. 

- Prosím br. a s. starší, aby se po bohoslužbách sešli s br. farářem
ke krátké schůzce na faře v klubovně.

- Zemřel emeritní  farář ThDr. Jindřich Slabý ve věku 91 let. Roz-
loučení  s br.  Slabým proběhne  v úterý  23.  listopadu od 14.30
v obřadní síni v Hodoníně. Pán Bůh nechť těší všechny zarmou-
cené.

- Seniorátní sbírka na podporu práce Diakonie v našem seniorátu
byla 4 640,- Kč. Děkujeme.

- Včera v Brně proběhla instalace nové synodní rady. Vyprošujme
pro ni moudrost a odvahu od našeho Pána.

- Synodní  rada  se  rozhodla  zrušit dříve  avizovanou  slavnost
vděčnosti při uvedení nového evangelického zpěvníku,  která
byla naplánovaná na příští neděli. Setkání se uskuteční, až to epi-
demická  situace  umožní.  Nové zpěvníky  budou k dispozici  před
vánocemi.

- Program sboru v příštím týdnu zůstává pravidelný. 

- Ve  středu 24.  listopadu dopoledne jsou br.  Lubomír  Čevela  a
Pavel  Kovář  pozváni  na  SR  ke  zkoušce,  po  jejímž  úspěšném
složení budou ordinováni za výpomocné kazatele naší církve. Pro-
sím, mysleme na ně ve svých modlitbách.

- Ve čtvrtek 25.  listopadu se uskuteční  poslední setkání  kurzu
Alfa. Děkujeme všem, kdo jste tato setkání připravovali a kdo jste
pomohli s drobným občerstvením.

- Příští sobotu v 17.30 se sejde staršovstvo ke svému pravidelné-
mu setkání.

- Příští  nedělí vstoupíme do adventní  doby.  Na začátku adventu
vždy společně slavíme Večeři Páně.

- U br. Míly Kovaldy si můžete zakoupit  hesla JB na příští rok za
40,- Kč, Evangelický kalendář za 150,- Kč a čtení Na každý den
za 150,- Kč.

- Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie naší
církve připravuje na příští rok postní sbírku, která bude určena



na podporu vzdělávání syrských uprchlíků v libanonském Bej-
rútu. Do této sbírky můžete také přispět tím, že si koupíte Postní
kuchařku na celý rok, jejíž cena bude 499,- Kč (50% z ceny  knihy
poputuje do sbírky). Pokud byste měli o tuto kuchařku zájem, za-
pište se do tabulky, která je připravena u východu.

- Děkuji br.  Milanu  Michalíkovi  za  zpracování  adventního  čísla
sborového časopisu a také vám všem, kdo jste do něho přispěli.
Děkuji taktéž s. Evě Michalíkové a Aničce Hříbkové za korektury.
Časopis je zadán do tisku a v nejbližší době ho dostanete do svých
domovů.

- Epidemická situace v naší zemi se zhoršuje, prosíme, abyste do-
držovali na bohoslužbách v kostele i při pohybu na faře následující
pravidla:

 Ve  všech  vnitřních  prostorech  jsou  povinné  respirátory
FFP2/KN 95 nebo nanoroušky.

 Před vstupem na bohoslužby si vydezinfikujte ruce.
 Dodržujte  min.  rozestupy  1,5  m  (netýká  se  rodinných  pří-

slušníků).
 V případě jiných aktivit – náboženství, konfirmační příprava,

dorost, mládež, biblická hodina atd. jsou taktéž povinné respi-
rátory nebo nanoroušky.

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