
  Oznámení  na neděli 28. 11. 2021

Čtení: 2.Pt  1,16 - 21; 3,3 - 4.8 -13 Text: Jk  5, 7 – 8
Písně: 273, pěvecký sbor, 259, 682, 361 (V.P. 261, 272, 269)
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.

- Br. Lubomír Čevela a Pavel Kovář minulý týden skládali  ústní
zkoušku na SR,  kterou úspěšně složili. Gratulujeme. Nyní mají
před  sebou  vedení  celých  bohoslužeb  v určeném  evangelickém
sboru.

- 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.

- Vy,  kdo  odebíráte Českého bratra přes sbor,  uhraďte,  prosím,
předplatné na příští rok ve výši 350,- Kč, taktéž u br. Míly Kovaldy.

- 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.

- V úterý 30. listopadu vás zveme na 1. adventní večer, ke kterému
se sejdeme v 17.30 na faře. Poslouží nám br. Lubomír Bureš. Tyto
bohoslužby budou také přenášeny do místního infokanálu.

- V ponděli bude ve 13.00 náboženství 1. skupiny ve škole. V ne-
děli  v 9.00 ráno  probíhá  modlitební  setkání,  ke  kterému jsme
všichni zváni. Ostatní program sboru, který probíhá na faře – ne-
dělní škola, konfirmační příprava, dorost, mládež, náboženství, No-
tička jsou z důvodu špatné epidemické situaci v obci a kraji zruše-
ny.

 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).



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

- V neděli 12. prosince, dá-li Pán Bůh, proběhne v kostele dětská
vánoční slavnost.  Pokud byste chtěli  přispět  dětem na balíčky,
můžete tak učinit u učitelů nedělní školy nebo u s. pokladní.

- Káva na faře bude až do odvolání zrušena.


	Oznámení na neděli 28. 11. 2021

