
Oznámení  na neděli 4. 12. 2022
Čtení:   Jz 2,1-24; Fil.4,4-5 Text: 
Písně:  Poslal Bůh anděla, 446, 451, 716
Kázal:   Štěpán Marosz

-

- Ve čtvrtek firma Karola dodělala střechu na sborovém domě. Velké
poděkování patří br. farářovi a br. Martinu Kovářovi za řízení veš-
kerých potřebných prací a komunikaci s firmou. A také děkuji vám
všem, kdo jste podle svých možností přicházeli a pomáhali s tím,
co bylo třeba i vám, kdo jste včera přišli k finálnímu úklidu.

- Včera  se  sešlo  staršovstvo,  informace  z tohoto  setkání  zazní
příští neděli.

- Dnes odpoledne nebude tělocvična a v úterý nebude biblická
hodina.  Místo toho vás srdečně zveme na druhý adventní večer,
který se uskuteční ve středu 7. 12. v 19.00, a při kterém nám po-
slouží František Hruška, vojenský kaplan 73. tankového praporu
Přáslavice, do roku 2018 byl farářem sboru ČCE ve Štramberku.

- Ostatní program sboru v příštím týdnu bude pravidelný. 
- Diakonie Valašské Meziříčí nás srdečně zve na benefiční advent-

ní  koncert  pro  Diakonii, který  se  uskuteční  dnes  v 18.  hod.
v evangelickém kostele ve Valašském Meziříčí. Pozvánka je na
nástěnce.

- Dnes  jsme  také  zváni  na  adventní  koncert  do  Ratiboře,  kde
v evangelickém  kostele  vystoupí  od  17.  hod.  country  kapela
Gympléři  a místní dětský pěvecký sbor Kosáčci.  Pozvánka je na
nástěnce.

- Příští neděli 11. 12 v 18.00 jsme zváni na mezidenominační Večer
chval, který se uskuteční v Domě kultury v malém sále. Pozvánka
je na nástěnce.

- 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.

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

Drazí přátelé ČCE Hošťálkové,



zdravím Vás. Jak se máte? Doufám, že se Vy a Vaše rodiny se z milosti 
Boží máte dobře. S radostí Vám oznamuju, že se mám také fajn a jsem 
zdravý. 
Jak víte, jsem ve dvanáctém ročníku a ve studiích se mi daří dobře. Slavili 
jsme 75. výročí nezávislosti a pro naši školu je to moment štěstí, zábavy a 
hrdosti. 
Dnes prší a s tím je spojeno hodně problémů. Pro lidi je to těžké, když 
mají vyjít z domu. Modlím se, aby byli všichni ochráněni před neštěstími.
Také se účastním letního tábora. Organizuje ho naše církev (BDS) 
s pomocí hnutí Himalájské činy. Přišel jsem, abych se dozvěděl něco o 
víře, naději a lásce. 
Rád bych Vám poděkoval s velkou radostí, že jste mi poslali svítilnu a 
znovu bych Vám chtěl vyjádřit dík, že nám pomáháte ve studiích. 
Nakonec se modlím, abyste Vy a Vaše rodiny zůstávali šťastní a zdraví. 
Měli bychom zůstávat v radosti a já bych měl úspěšně pokračovat ve 
studiích. 

Děkuji.

Vaše dítě 
Dheeraj
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