Oznámení na neděli 15. 5. 2022
Čtení:
Písně:

Žd 13, 20 - 21
244, 620, 765, 392, 689

Text:
Kázal:

J 10, 1 -16
Petr Maláč

- Děkuji vám všem, kdo jste pomohli připravit minulou neděli bohoslužby pro seniory.
- Program sboru v následujícím týdnu bude pravidelný.

- Srdečně vás zveme na koncert Pepíka Hurty, faráře ve Stříteži n./B.
a Jany Peřtové, který se uskuteční příští sobotu 21. května od
18.00 zde na faře. Pozvánky jsou u východu.
- Příští neděli 22. května bude uzávěrka příspěvků do dalšího čísla
sborového časopisu, jehož ústředním tématem je „Víra“. Děkujeme za vaše příspěvky.
- Všechny děti z nedělní školy a jejich doprovod zveme na výlet nedělní 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. V ceně výletu je zahrnut vstup a doprava. Součástí výletu
bude fotografování.
- 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, pamatujme na tuto sbírku.
- Obdrželi jsme od Michala Kislickiho poděkování a několik fotek:
Ahoj do Hošťálkové,
rád bych celému vašemu sboru poděkoval za vaše dary na Evakuaci
a krátce vás seznámil, jak se nám je podařilo v projektu použít.
V posledních týdnech se zaměřujeme především na pomoc seniorům, kteří museli v oblasti bojové zóny zůstat a kvůli přerušeným dodávkám nemají dostatek základních potravin. Právě tyto dodávky
nouzově v projektu Evakuace nyní organizujeme a z vašich darů se
nám celkem podařilo nakoupit 224 balíčků potravin pro potřebné babičky a dědečky ve frontové oblasti. Potraviny nakupujeme na centrální Ukrajině a dovážíme je do našeho týlového skladu na okraji
bojové zóny, kde je balíme do balíčků a dodávkami odvážíme přímo
na frontu.
V příloze přikládám několik fotek z 224 seniorů, kteří díky vám tuto
dávku základních potravin obdrželi.
Velmi vám děkuji za důvěru v nás a Vaši Chuť pomáhat.
Michal

Ps: Od babiček vám mám předat srdečná objetí a od dědů pevný
stisk ruky a úsměv na tváři.
Děkuju vám za každého z nich.

- Srdečně nás zdraví z Harmonie ze Vsetína br. f. Tomáš Holeček
s manželkou a s. Malá. A také nás zdraví s. Gerykova, která se
přestěhovala do domova pro seniory v Luhačovicích.
- Po bohoslužbách se můžete zdržet na kávu a k dalším rozhovorům.
Informace ze setkání staršovstva konaného dne 7. května 2022
- Synodní rada v úterý 10. května potvrdila volbu bratra f. Štěpána Marosze za faráře našeho sboru na dobu určitou od 1. 7. 2022 do 30. 6.
2027 na plný pracovní úvazek. Br. f. nyní ještě čeká na vyjádření SR
k žádosti o studijní volno během prázdnin.
- Pokračujeme v přípravě videa o členství v našem sboru. Děkujeme
br. L. Čevelovi, který toto video připravuje.
- Pokračuje práce na přeparcelování stavebních pozemků, které
máme směr Damašek. Děkujeme br. Š. Malinovi, který zajistil geometrický plán a komunikuje se stavebním úřadem.
- V polovině dubna nám skončila smlouva s dodavatelem elektřiny.
Novým dodavatelem se stala fi EPET.
- V sobotu 24. září plánujeme přednášku na téma „Okultismus“ a naším hostem bude br. Pavel Šupol.
- Kontaktovala nás skupina Vinesong s možností uspořádat u nás koncert. Z jejich strany jsme obdrželi termín, který pro nás nebyl vhodný.
Tato skupina vystoupí v Ratiboři v pátek 17. června.
- V sobotu 7. května měli starší sboru příležitost projít s M. Rájkem
druhou část sborových lesů. Děkujeme Mirkovi Rájkovi za jeho práci
ve sborovém lese.
- Dohodli jsme se, že od června budeme vysluhovat Večeři Páně opět
z kalichů a pro zájemce z kalíšků.
- Ve dnech 19. – 21. května se sejde ve Svitavách Synod naší církve.
Prosíme o vaše přímluvné modlitby za toto setkání. Jedním z bodů,
který je na programu, je návrh na snížení počtu seniorátů ze současných 14 na 6 seniorátů, při čemž by došlo ke zrušení našeho
VMS. Jako staršovstvo jsme vyjádřili, že chápeme nutnost změn a
jsme otevřeni k jednání o těchto změnách a zároveň jsme vyjádřili
nesouhlas s podáním návrhu přímo na synod a žádáme, aby uve-

dený návrh byl nejprve komunikován ve sborech, na konventech a
teprve poté na synodu.
- Chceme podpořit festival UNITED, který proběhne na konci srpna na
Vsetíně. Vyhlašujeme pro tento festival sbírku. Své dary můžete zasílat na účet sboru nebo je dávat s. pokladní K. Čevelové.
- Dále jsme hovořili o programu sboru v následujícím měsíci. Jsou
před námi kromě nedělních bohoslužeb bohoslužby na Nanebevstoupení ve čtvrtek 26. května v 19.00; v sobotu 28. května v 8.00
proběhne úklid kostela; v pátek 3. června v 17.00 rozhovor s konfirmandy a v neděli 5. června konfirmační slavnost; v pátek 10. června
Noc kostelů a v neděli 12. června poděkovat br. f. Petru Maláči a jeho
rodině za jejich službu s následným posezením na farské zahradě.
Na všechna tato setkání jste zváni.sy

