
  Oznámení  na neděli 16. 1. 2022

Čtení: Lk  2, 41-52;  Mt 13, 44-46 Text: Lk  2, 48
Písně: 170, 219, 236, 673, 182
Kázal:  Petr Maláč

- V úterý  11.  ledna  zemřel br.  František  Geryk ve  věku  88  let.
Rozloučili jsme se s ním včera 15. ledna ve smuteční obřadní síni
ve Vsetíně. Pán Bůh nechť potěší všechny zarmoucené.

- V pondělí  bude  ve  13.00  náboženství 1.  skupiny  ve  škole,
v 15.00 konfirmační příprava. V úterý v 17.30 biblická hodina.
Ve  středu  v 16.00 biblická  hodina  v DPS a  v 17.00  biblická
hodina v KD.  Ve  čtvrtek proběhne  náboženství 2. skupiny  na
faře  od 14.00 a v pátek od 19.00 mládež. V neděli v 9.00 jsme
zváni na modlitební setkání a děti během bohoslužeb do nedělní
školy. Ostatní program sboru v tomto týdnu je zrušen.

- 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.

- Do 31. ledna probíhá  modlitební řetěz. Zapojte se, prosím. Do
tohoto řetězu se můžete přihlašovat přes webové stránky sboru,
sboroví  pracovníci,  kteří  mají  přístup  do  sborového  cloudu,  se
mohou zapsat přímo do tabulky ve složce cce_organizace, anebo
se můžete zapsat do rozpisu, který je na nástěnce u kanceláře.
Děkujeme, že se zapojíte.

- U br. Míly Kovaldy si můžete zakoupit  hesla JB na příští rok za
40,- Kč a nový evangelický zpěvník za  490,- Kč.  Máme několik
kusů zpěvníků navíc, můžete si ho koupit i vy, kdo jste ho neměli
objednaný.

- Srdečně jsme zváni na  víkendový pobyt do Kýchové, který se
uskuteční 27. – 30. ledna 2022. Přihlašujte se u br. Pepy Bartoně.
Pozvánka je na nástěnce.

- Pro děti od 7 let připravujeme pobytový tábor, který proběhne 16.
– 23. července v Netolici u Sobotky. Tento tábor bude završením
celoroční  práce v nedělní  škole a dorostu.  Pozvánku najdete na
webových stránkách sboru. 



- U  východu  je  kasička  určená  pro  tříkrálovou  sbírku.  Z této
sbírky budou podporovány sociální projekty pro seniory, zdravotně
postižené a sociálně vyloučené v okresu Vsetín. Děkujeme, že se
do této sbírky také zapojíte. U kasičky jsou cukříky, které si můžete
vzít.

- Posezení u kávy je do odvolání zrušeno.
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