
  Oznámení  na neděli 17. 4. 2022

Čtení:      J  20, 1 - 16;  1.Kor.  15, 53 - 57 Text: J  20, 15 – 16
Písně:     558, 238, pěvecký sbor, 548, 549 VP (546, 551, 540)  
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.

- V pátek  zemřela s. Božena Jakubíková ve věku nedožitých 84
let. Poslední rozloučení se s. Jakubíkovou se bude konat v našem
kostele  ve čtvrtek 21. dubna v 15.00 hod.  Pán Bůh nechť těší
všechny zarmoucené.

- Dnešní celocírkevní sbírka je určena na Hlavní dar lásky JJ, ze
kterého  bude  podpořen  projekt  „Útočiště“  FS  v Chrástu.  Toto
centrum má nabídnout střechu nad hlavou a „přístřeší pro duše“,
které se ocitly v náročné životní situaci a potřebují dočasný azyl,
pro ty, kdo touží po zastavení, ztišení a pobytu v „poustevně“ a kdo
hledají zázemí pro setkávání a společenství.

- Zítra bohoslužby na velikonoční pondělí nebudou. V pátek ne-
bude mládež. Od úterý bude program sboru pravidelný,  tzn.
biblické hodiny,  sborový zpěv,  Notička,  náboženství,  dorost,  ne-
dělní škola, tělocvična a modlitební setkání zůstávají v obvyklé dny
a hodiny. 

- Dnes od 15.00 hod.  jsme zváni do kateřinického kostela na  Ve-
likonoční koncert Zvonkohry. Pozvánka je na nástěnce.

- Ve středu 20. dubna jsme  srdečně zváni na  česko-ukrajinský
koncert  oblíbeného písničkáře  Pavla Helana, který se uskuteční
od 18:00 v kostele Horního sbor ČCE ve Vsetíně. Pozvánka je na
nástěnce.

- Od pátku 22. do neděle 24. dubna bude naším hostem br. Korne-
lius Novak. Pozvánky si můžete vzít u východu. Prosím, pozvěte
své blízké a přátele.  Všechny přednášky budou přenášeny přes
místní infokanál.

- Před  námi  je  příprava  druhého čísla  sborového časopisu,  které
bychom chtěli vydat na Noc kostelů (10. 6. 2022). Ústředním téma-
tem je „Víra“. Uzávěrka příspěvků bude 22. května.

- Po bohoslužbách se můžete zdržet  na kávu a k dalším roz-
hovorům.
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