
Oznámení  na neděli 26. 6. 2022
Čtení:   J 17, 1 - 17;  Žd  4, 14 - 16   Text:    J  17, 14 - 15
Písně:   590, 291, 63, 311, 757  Kázal:   Petr Maláč

- Ve  středu  jsme  se  v našem  kostele  rozloučili  s br.  Josefem
Vrajem, který zemřel  ve věku nedožitých 70 let. Pán Bůh nechť
těší všechny zarmoucené.

- Celocírkevní sbírka solidarity mezi sbory činila 6 726,- Kč. Dě-
kujeme.

- Včera se sešlo před prázdninami staršovstvo. Informace zazní při
příštích bohoslužbách.

- Minulou sobotu proběhl výlet na Lysou horu, tento pátek byl pro
děti připravený Orientační závod s táborákem a přespáním pod
širákem. Děkuji všem, kdo obě akce připravili. 

- Do zítřejšího dne si  můžete na faře v sále  prohlédnout a ob-
jednat fotografie z výletu nedělní školy a z konfirmace.

- Sborový  program v příštím  týdnu  bude  prázdninový.  V neděli
modlitební setkání v 9.00 hodin a v 10.00 hodin bohoslužby a ne-
dělní škola.

- Příští neděli nám při bohoslužbách poslouží br. Milan Michalík a
budeme společně slavit Večeři Páně. Také vykonáme  seniorátní
sbírku  pro  hospic  Citadela ve  Valašském  Meziříčí  a  paliativní
péči v našem seniorátu. Prosím, pamatujme i na tuto sbírku svými
dary.

- 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.

- Bohoslužby můžete online sledovat také na platformě „Twitch“
na kanálu „obechostalkova“ (www.twitch.tv/obechostalkova)

- Do pokladničky u východu otevíráme  sbírku na Tábory bezpečí,
které připravuje pro děti z Doněcké a Luhanské oblasti na východě
Ukrajiny organizace „Chuť pomáhat“ (Michal Kislicki) – viz. video.

- Na konci prázdnin 18. – 20. srpna proběhne ve Vsetíně multižán-
rový festival UNITED. Cílem je, aby tento festival byl povzbuzením
do víry v živého Krista.

- Po bohoslužbách se můžeme setkat k dalším rozhovorům na
faře u kávy a džusu.

http://www.twitch.tv/obechostalkova
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