Oznámení na neděli 19. 12. 2021
4. adventní neděle
Čtení:
Písně:
Kázal:

Ž 42,1-6; Lk 18,1-8
269, 259, 191, 171, 690
Petr Maláč

Text:

Iz 63,15-17.19; 64,1-4

- Přejeme vám pokojné a radostné prožití vánočních svátků a do
dalších dnů hojnost Božího požehnání.
- V pondělí bude ve 13.00 náboženství 1. skupiny ve škole. V neděli v 9.00 ráno probíhá modlitební setkání na faře, ke kterému
jsme všichni zváni. Ostatní program sboru, který na faře probíhá –
nedělní škola, konfirmační příprava, dorost, mládež, náboženství
jsou zrušeny.
- V úterý 21. prosince vás zveme na poslední 4. adventní večer, ke
kterému se sejdeme v 17.30 na faře. Poslouží nám br. Lubomír
Čevela. Tyto bohoslužby budou také přenášeny do místního
infokanálu.
- K dalším bohoslužbám se sejdeme v pátek na Štědrý den
v 16.45 v kostele. Současná platná protiepidemická opatření se
dotknou i štědrovečerních bohoslužeb. Abychom dodrželi předepsané rozestupy, bude kapacita míst v kostele omezená. Bohoslužeb se bude moci zúčastnit maximálně 240 osob za předpokladu, že rodinní příslušníci budou sedět v jedné řadě. V případě naplnění kapacity kostela bude možné sledovat přenos v sále sborového domu, kde bude možná účast max. 90 osob opět za předpokladu, že rodinní příslušníci budou sedět v jedné řadě. Proto doporučujeme zvážit možnost sledování přímého přenosu bohoslužeb z vašich domovů na místním infokanále.
- V sobotu 25. prosince na Boží hod, se sejdeme v 10 hodin k bohoslužbám v kostele. Tyto bohoslužby budou s Večeří Páně. Při
nich vykonáme sbírku na bohoslovce a vikariát – viz. dopis.
- U br. Míly Kovaldy si můžete zakoupit hesla JB na příští rok za
40,- Kč, Evangelický kalendář za 150,- Kč, čtení Na každý den
za 150,- Kč a nový evangelický zpěvník za 490,- Kč.
- Vy, kdo odebíráte Českého bratra přes sbor, uhraďte, prosím,
předplatné na příští rok ve výši 350,- Kč, taktéž u br. Míly Kovaldy.
- Káva na faře je až do odvolání zrušena.

