
Oznámení  na neděli 12. 6. 2022
Čtení:      1.Kor.  1, 18 - 2, 5 Text:    1.Kor.  2, 3 - 5
Písně:     63, píseň dětí, 589, 399, 416
Kázal:      Petr Maláč

- Děkuji vám všem,  kdo jste připravili  páteční Noc kostelů a také
dnešní setkání po bohoslužbách.

- V pátek  jsme  se  v našem  kostele  rozloučili  s p.  Jiřinou  Valčí-
kovou, která zemřela ve věku nedožitých 79 let. 

- V pátek  zemřel br. Josef Vitvar ve věku 77 let. Se zesnulým se
rozloučíme  ve středu 15. června v 15.00 hodin.  Pán Bůh nechť
těší všechny zarmoucené. 

- Minulou neděli sbírka na Diakonii činila 15 367,- Kč.
- Nedělní škola na konci května pořádala výlet do KOVOZOO. Fo-

tografie z této akce si můžete prohlédnout v sále a objednat dle po-
kynů, které jsou tam uvedeny. Nyní jich několik z nich uvidíte.

- Ve středu bude v 16.00 biblická hodina v DPS a v 17.00 v komunit-
ním domě, v pátek se sejde dorost v 16.00 na faře, v neděli v 9.00
modlitební setkání a od 10.00 bohoslužby a nedělní škola. Ostatní
program sboru je zrušen.

- V pátek 17. června od 18.00 hodin bude v ratibořském kostele vy-
stupovat hudební skupina Vinesong, která byla před několika lety i
zde v Hošťálkové. Pozvánka je na nástěnce.

- V sobotu  18.  června zveme všechny  turisty  na výšlap  na Lysou
horu. Sraz v 8.00 na faře, návrat nejpozději v 17.00 hodin. Přihlašujte
se u Filipa Uhříka nebo Zdeňka Žambocha.

- Příští neděli bude při bohoslužbách  pokřtěnasd Magdaléna Ko-
řenková, dcera Michala a Markéty Kořenkových. Pamatujme na ro-
dinu Kořenkových ve svých modlitbách.

- Příští neděli vykonáme sbírku solidarity – viz. dopis.
- Sbor  v Kateřinicích  nás  zve na  Vzpomínkovou slavnost  k 607.

výročí upálení M. Jana Husa, která se bude konat  6. července
v 17.00 v Kateřiních na pasekách „U Kamasů“. Pozvánka je na
nástěnce.

- Děkuji br. Milanu Michalíkovi  za zpracování  druhého čísla sbo-
rového časopisu a také vám všem, kdo jste do něho přispěli. Dě-
kuji taktéž s. Evě Michalíkové a Aničce Hříbkové za korektury.

- Srdečně nás zdraví s. Geryková z domova Klidného stáří v Luha-
čovicích a s. Janušová z DD v Karolince.
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