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- Zemřel kazatel Apoštolské církve ve Valašském Meziříčí  br. Josef
Hasmanda  ve věku 84 let. Rozloučení proběhne 3. června v 16.00
hodin ve Velkém sále Apoštolské církve ve Valašském Meziříčí. Pán
Bůh nechť těší všechny zarmoucené.

- Zemřela paní Zdeňka Pončíková ve věku nedožitých 76 let.  Po-
slední rozloučení proběhne v kostele, den bude upřesněn. Pán Bůh
nechť těší všechny zarmoucené. 

- Děkujeme všem, kdo jste se včera účastnili úklidu kostela.
- V úterý nebude biblická hodina, v pátek nebude dorost a v nedě-

li tělocvična. Ostatní program sboru zůstává beze změn.
- V pátek  3.  června  od  17.00  hodin proběhne  na  faře  rozhovor

konfirmandů se staršovstvem.
- V sobotu  4.  června  se  v 18.30 sejde  staršovstvo ke  svému

pravidelnému setkání.
- V sobotu  4.  června zveme  všechny  turisty  na  výšlap  na  Lysou

horu. Sraz v 8.00 na faře, návrat nejpozději v 17.00 hodin. S sebou
oblečení podle počasí, sluneční brýle, krém na opalování, pití, svači-
nu dle potřeby (na Lysé je restaurace) a dobré boty. Přihlašujte se u
Filipa Uhříka nebo Zdeňka Žambocha.

- Příští  neděli  na  Svatodušní  neděli  se  bude  konat  konfirmační
slavnost s Večeří Páně, od této neděle budeme v kostele. Pro-
sím, abychom ve svých modlitbách pamatovali na naše konfirmandy,
jsou to: Eliška Malinová, Natálka Šabršulová, Maruška Burešová, He-
lenka  Mikušová,  Verunka  Hurtíková,  Aneta  Machálková,  Honza
Blizňák a pokřtěny budou Eliška Malá a Valentýna Gášková. Prosím
br. a s. starší a konfirmandy, aby přišli na 9.30, budeme se fotit.

- Příští  neděli bude  pokřtěna Izabela  Srněnská,  dcera  Ondřeje  a
Kláry Srněnských. Prosím, pamatujme na ně ve svých modlitbách.

- Na Svatodušní neděli také vykonáme celocírkevní sbírku pro Dia-
konii ČCE – viz. dopis.

- Farní sbor ČCE v Pržně nás zve na instalaci svého nového kazatele
br.  Aleše  Zapletala v neděli  5.  června  od  15.00  v kostele.  Po-
zvánka je na nástěnce.

- V neděli  5. června od 15.00 hodin proběhne v Praze v kostele U
Salvátora slavnost s novým zpěvníkem. Tuto slavnost můžete také



sledovat  v přímém přenosu.  Odkaz  na  tento  přenos  naleznete  na
www.e-cirkev.cz/aktuality. 

- V pátek 10. června vás srdečně zveme na Noc kostelů do našeho
kostela. Čeká nás bohatý program. Hlavním hostem bude písničkář
Pavel  Helan.  Program setkání  je  k rozebrání  u  východu.  Pozvěte
také své známé. 

- V neděli 12. června vás srdečně všechny zveme  na bohoslužbu,
při  které  poděkujeme  br.  f.  Petru  Maláčovi a  jeho  rodině  za
mnohaletou  službu  našemu  sboru.  Po  bohoslužbách  bude  násle-
dovat posezení na farské zahradě. Kdo byste potřebovali dovézt ať
už na bohoslužby nebo na posezení po bohoslužbách, přihlaste se u
br. Martina Nevoly. Pozvánky na toto setkání jsou u východu.

- Do konce května probíhá sbírka na Jeronýmovu jednotu. Prosím,
pamatujme na tuto sbírku.

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