Oznámení na neděli 4. 9. 2022
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Ž 111,10
Štěpán Marosz

- 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.
- Dnes vyprosíme požehnání pro děti do nového školního roku a do
služby budou vysláni pracovníci pro děti, dorost a mládež.
- Dnešní celocírkevní sbírka je věnována na podporu škol
Evangelické akademie. Prosím, pamatujme na ni.
- V pátek jsme se v našem kostele rozloučili s p. Jindřiškou
Manišovou, která zemřela ve věku 83 let. Pán Bůh nechť těší
všechny zarmoucené.
- Včera se sešlo staršovstvo ke svému pravidelnému setkání.
Informace z jednání uslyšíte příští neděli.
- Příští neděli zveme všechny školáky na Turnaj ve vybíjené, který se
uskuteční zde na faře od 15.00. Pozvánky jsou u východu.
- Dnes od 15. hodin jsme zváni na slavnostní bohoslužbu na Velkou
Lhotu, při které bude uveden do služby kazatele v tomto sboru br.
f. Pavel Freitinger. Pozvánka je na nástěnce.
- Srdečně jsme zváni na studijní biblické odpoledne nad knihou
Moudrosti s Doc. Mgr. Jiřím Benešem, Th.D., který se uskuteční
v sobotu 10. září od 16 hodin v modlitebně BJB v Rokytnici ve
Vsetíně. Pozvánka je na nástěnce.
- Příští neděli nám při bohoslužbách poslouží br. Zdeněk Žamboch. Br. f. bude sloužit v Ostravici.
- V neděli 11. září od 13.00 hodin budou bohoslužby pro seniory
s vysluhováním VP. Pozvánky jsou u východu. Kdo budete potřebovat odvoz, prosím, abyste to nahlásili s. Janě Flachsové.
- Náboženství, dorost, mládež a Notička budou zahájeny v týdnu
od 12. září, biblické hodiny, sborový zpěv pak v týdnu od 20.
září.
- Děti zveme na potáborové setkání, které proběhne o víkendu 14.
– 16. října. Rezervujte si místo v kalendáři a potřebné informace se
včas dozvíte.

- Připravujeme třetí číslo sborového časopisu, jehož ústředním tématem je „Naděje“. Prosíme o vaše příspěvky do 18. září, které
pak zasílejte br. Milanu Michalíkovi.
- I v letošním roce chceme povzbudit, pohladit, potěšit prostřednictvím projektu „Daruj radost“, který v našem sboru má již několikaletou tradici. Pokud víte ve Vašem okolí o někom, kdo by potřeboval darovat radost, ozvěte se, prosím, s. Katce Mrlinové do pátku 9. září.
- Pokladnička u východu je určena nyní na podporu práce rádia
TWR.
- Po bohoslužbách se můžeme setkat k dalším rozhovorům na
faře u kávy a džusu.

