
Oznámení  na neděli 8. 5. 2022
Čtení:       Gn 1,1-5         Text:          1. J 1,5-10
Písně:      639, 303, Notička, Echo, 717, 406 Kázal:      Milan Michalík

- Děkujeme  br.  Milanu  Michalíkovi za  dnešní  službu  a  také
děkujeme vám všem,  kdo  jste  společně  s ním dnešní  bohoslužby
připravili.

- V minulém týdnu jsme odeslali  na projekt „Evakuace“,  za kterým
stojí  Michal  Kislicki  částku  17 900,-  Kč.  Tento  projekt  má  za  cíl
dostat z míst, kde na Ukrajině zuří válka, do bezpečí ženy, děti, staré
a nemocné lidi a zajistit pro potřebné potraviny. Děkujeme vám za
všechny dary. Pokladnička u východu bude nadále sloužit k podpoře
tohoto projektu.

- Včera se sešlo ke svému pravidelnému setkání staršovstvo. Infor-
mace z tohoto setkání zazní příští neděli.

- Program sboru v následujícím týdnu bude pravidelný. 
- Dnes  od  14.00  připravujeme  bohoslužby  pro  seniory  s vys-

luhováním VP. Kdo budete potřebovat odvoz, prosím, abyste to na-
hlásili s. Janě Flachsové.

- Srdečně vás zveme na koncert Pepíka Hurty, faráře ve Stříteži n./B.
a  Jany Peřtové, který se uskuteční v sobotu 21. května od 18.00
zde na faře. Pozvánky jsou u východu.

- Prosíme o vaše příspěvky do dalšího čísla sborového časopisu,
a to do 22. května. Ústředním tématem je „Víra“. 

- Všechny děti z nedělní školy a jejich doprovod zveme na  výlet ne-
dělní  školy,  který  se  uskuteční  v neděli  29.  května.  Cílem bude
KOVOZOO ve Starém městě u Uherského Hradiště. Cena výletu je
50,- Kč na osobu, kterou je nutné zaplatit při přihlašování u Karla
Žambocha. Součástí výletu bude fotografování. Pozvánky jsou u vý-
chodu.

- Do konce května  probíhá sbírka na Jeronýmovu jednotu.  Jedná
se o fond ČCE pro sbírání a rozdělování finančních prostředků na
opravy a novostavby církevních budov a jejich vybavení. Prosím, pa-
matujme na tuto sbírku.

- Po bohoslužbách se můžete zdržet na kávu a k dalším rozhovo-
rům.

- Minulou sobotu se 11 dětí zúčastnilo orientačního závodu Biblická
stezka. Děkujeme všem dětem, které náš sbor reprezentovaly a dě-
kujeme Béďovi a Sylvě Šulákovým a Petře Rájkové za doprovod dětí
(promítneme fotky).
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