
Oznámení  na neděli 18. 9. 2022
Čtení:          Gn 1,1-25; J 1,1-18     Text: J 1,1-18
Písně:     639, 282, 320, 422 Kázal:   Štěpán Marosz

- Dnes  v 15.00  se  v našem  kostele  rozloučíme  s p.  Milanem
Malinou, který zemřel ve věku 63 let. Pán Bůh nechť těší všechny
zarmoucené. Prosíme zpěváky, aby přišli ve 14.30. 

- Děkuji vám všem, kdo jste minulou neděli připravili bohoslužby pro
seniory.

- Dnes  zveme všechny  školáky  na  Turnaj  ve  vybíjené,  který  se
uskuteční  v tělocvičně ZŠ  od 14.00.  S sebou sportovní  oblečení,
boty s bílou podrážkou a pití.

- Program sboru
 pondělí 12.45 náboženství 1. sk. ve škole 3.B

14.15 klub pro 5. – 9. třídu ve škole 3.B
 úterý 18.00 sborový zpěv

19.00 biblická hodina na faře
 středa 14.15 konfirmační příprava

16.00 biblická hodina v KD
 čtvrtek 17.00 Notička
 pátek 17.00 dorost 
 neděle 9.00 modlitební setkání

10.00 bohoslužby a nedělní škola
14.00 tělocvična

- Příští sobotu 24. září v 11.00 budou v našem kostele oddáni Kris-
týna Hučíková a Dominik Staněk.  Pamatujme na ně ve svých
modlitbách. 

- Příští 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. Tato přednáška se
bude také přenášet na místní infokanál.

- Příští neděli budou rodinné bohoslužby.
- FS ČCE v Kateřinicích nás srdečně zve v neděli 2. října na setkání

u příležitosti  výročí  70 let  od otevření  kostela.  Hostem bude
synodní  senior  Pavel  Pokorný.  Z důvodu  zajištění  občerstvení  a
oběda jsme žádáni, abychom se nahlásili. Bližší informace k nahlá-
šení i k programu naleznete na pozvánce na nástěnce.



- V neděli 9. října od 15.00 vás zveme na slavnostní bohoslužbu,
při které bude  uveden do služby kazatele našeho sboru br. f.
Štěpán  Marosz.  Po  bohoslužbě  bude  na  faře  občerstvení.  Kdo
byste mohli  upéct  buchtu,  udělat  salát  atd.  – hlaste se u s. Evy
Žambochové. Děkuji.

- Poděkování – viz. dopis.
- Dnes je  uzávěrka příspěvků do třetího čísla  sborového časopi-

su.
- Zahájili  jsme pátý ročník  projektu „Daruj radost“. Kdo byste se

rádi zapojili, obraťte se na koordinátory, kteří jsou uvedení na pla-
kátě, 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.
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