Oznámení na neděli 5. 6. 2022
Čtení:
Písně:
Kázal:

J 14, 15 - 27; Iz 44, 1 - 8
Text: J 14, 16
289, pěvecký sbor, 585, 406, 358, pěvecký sbor; VP: 761, 258, 759, 286
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 jsme se v našem kostele rozloučili s p. Zdeňkou Pončíkovou, která zemřela ve věku nedožitých 76 let.
- Ve středu 1. června zemřela p. Jiřina Valčíková ve věku nedožitých 79 let. Se zesnulou se rozloučíme v našem kostele v pátek
10. června ve 14.00 hodin. Pán Bůh nechť těší všechny zarmoucené.
- Minulou neděli nedělní škola pořádala výlet do KOVOZOO. Děkujeme br. Karlovi Žambochovi za zorganizování celé akce. Uvidíte několik fotografií.
- Sbírka na Jeronýmovu jednotu činila celkem 43 500,- Kč. Děkujeme.
- Dnešní celocírkevní sbírka je určena pro Diakonii ČCE. V letošní sbírce podpoříme nově vznikající chráněné bydlení na míru
v Litoměřicích.
- Farní sbor ČCE v Pržně nás zve na instalaci svého nového kazatele br. Aleše Zapletala dnes od 15.00 v kostele. Pozvánka je na
nástěnce.
- Dnes 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 pondělí se naposledy sejde 1. skupina náboženství ve škole.
V úterý nebude biblická hodina, ve čtvrtek náboženství 2. skupiny, v pátek dorost, mládež a v neděli tělocvična. Ostatní
program sboru zůstává beze změn.
- Zítra na svatodušní pondělí nebudou bohoslužby.
- 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 zveme na bohoslužbu, při které poděkujeme br. f. Petru Maláčovi a jeho rodině za mnohaletou službu našemu sboru. Po bohoslužbách bude následovat 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.
- V neděli 12. června jsme zváni na Seniorátní evangelickou neděli do Růžďky. Pozvánka je na nástěnce.
- V pátek 17. června od 18.00 hodin bude v ratibořském kostele
vystupovat hudební skupina Vinesong, která byla před několika
lety i zde v Hošťálkové. Pozvánka je na nástěnce.
- Po bohoslužbách dnes nebude káva.
- Po skončení bohoslužeb vás prosím, abychom všichni vyšli před
kostel, kde se společně vyfotíme. Prosím, aby jste přeparkovali
auta, kdo je před kostelem máte.

