Oznámení na neděli 20. 11. 2022
Čtení:
Písně:

Žalm 139,1-24
706, 342, 403, 330, 757

Text:
Kázal:

1. Tes. 5,11.14-23
Pavel Kovář

-

- Děkujeme br. Pavlovu Kovářovi za jeho dnešní službu. Br. farář
dnes slouží v Ostravici.
- Seniorátní sbírka na podporu práce ve střediscích Diakonie
v našem seniorátu byla 5 600,- Kč. Děkujeme za vaše dary.
- Program sboru v příštím týdnu bude pravidelný.
- Na faře máme pokažený kotel, pokud se nám ho podaří v příštím
týdnu opravit, přesuneme se na faru.
- Příští neděli vstoupíme do adventní doby. Budeme společně
slavit Večeři Páně.
- FS v Růžďce nás srdečně zve příští neděli 27. listopadu od 18.
hodin na benefiční Večer chval. Výtěžek z tohoto večera bude
věnován na zakoupení nového vozíku pro Johanku. Pozvánka je na
nástěnce.
- Srdečně vás zveme na adventní večery. První adventní večer se
uskuteční ve středu 30. listopadu od 19. hodin na faře, poslouží
nám bratři a sestry z organizace „Šance, podaná ruka“. Jedná se
o křesťanskou organizaci, která se zaměřuje na pomoc lidem závislým, ohroženým závislostí, bez domova a na okraji společnosti.
Skrze pracovníky a různé programy se snaží pomáhat, motivovat a
přinášet poselství o tom, že existuje cesta, kde lze nalézt smysl
života a svobodu.
Tyto večery se nebudou na infokanál přenášet. Rozpis všech večerů si můžete vzít u východu.
- FS ČCE v Liptále nás srdečně zve na Českou mši vánoční v podání Litomyšlského symfonického orchestru a Smíšeného pěveckého sboru Bendl z České Třebové, která se uskuteční v sobotu 3.
prosince od 14.00 hod. v evangelickém kostele v Liptále. Pozvánka je na nástěnce.
- Darujeme starou funkční elektrickou troubu. Je k dispozici na faře.
- Čtení na každý den a Evangelický kalendář si můžete zakoupit
za 160,- Kč u br. Míly Kovaldy. Také jsou k dispozici na příští rok
Hesla JB za 50,- Kč.
- Kafe po bohoslužbách dnes nebude.

