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Řím. 8,28-30
Zdeněk Žamboch

- Děkujeme br. Zdeňkovi Žambochovi za jeho dnešní službu.
- Ve středu 7. září zemřel p. Milan Malina ve věku 63 let, se kterým
se v našem kostele rozloučíme a za jeho život poděkujeme
v neděli 18. 9. v 15.00. Pán Bůh nechť těší všechny zarmoucené.
- Celocírkevní sbírka na podporu škol Evangelické akademie činila
5 221,- Kč. Děkujeme.
- Dnes od 13.00 hodin budou bohoslužby pro seniory s vysluhováním VP. Kdo budete potřebovat odvoz, prosím, abyste to
nahlásili s. Janě Flachsové.
- Dnešní Turnaj ve vybíjené přesouváme na příští týden do tělocvičny v místní Základní škole. Bude začínat od 14.00 hod.
- FS ČCE v Ratiboři nás srdečně zve dnes od 14.30 na vzpomínkovou slavnost k připomenutí památky evangelického kazatele a
bojovníka za náboženskou svobodu Jana Maniše, která se uskuteční u památníku v Kobelném. Promluví br. f. Štěpán Marosz.
- V pondělí (tj. zítra 12. 9.) bude zahájeno náboženství 1. sk. ve
škole ve 12.45 ve 3.B, náboženství 2. sk. bude zahájeno v pondělí 19. září ve 13.45 ve 3.B. Notička se sejde ve čtvrtek 15. 9.
v 17.00, dorost v pátek 16. 9. v 17.00. V neděli modlitební setkání od 9.00 na faře, v 10.00 bohoslužby a nedělní škola.
- V sobotu 17. září od 17.00 hodin jsme zváni na koncert do
evangelického kostela v Růžďce. Účinkovat bude kytarista a písničkář Matouš Pleva a duo mladých písničkářek Betsaida. Pozvánka
je na nástěnce.
- V sobotu 24. září od 17.00 vás zveme k nám na faru na přednášku br. Pavla Šupola, který promluví na téma „Nebezpečí okultismu
a magie“. Pozvánky jsou u východu.
- Děti zveme na potáborové setkání, které proběhne o víkendu 14.
– 16. října. 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.
- Zahajujeme pátý ročník projektu „Daruj radost“. Kdo byste se
rádi zapojili, obraťte se na s. Katku Mrlinovou a další koordinátory,
kteří jsou uvedení na plakátě, a ten je u východu.

- Pokladnička u východu je určena nyní na podporu misijní práce
rádia TWR.
- Po bohoslužbách se můžeme setkat k dalším rozhovorům na
faře u kávy a džusu.

