
Oznámení  na neděli 11. 12. 2022
Čtení:   Iz 7,10-17 Text: Luk 1,26-28, 30-31,38
Písně:  450, 313,315, 203, 204, 714, Echo
Kázal:   Milan Michalík

- Děkujeme br. Milanu Michalíkovi za jeho dnešní službu. Náš br. fa-
rář slouží ve sboru v Ostravici.

- V pondělí 5. prosince zemřel br. farář Jaroslav Voda ve věku 92
let.  Rozloučení  s br.  farářem  proběhlo  včera  v Liptále.  Pán  Bůh
nechť těší všechny zarmoucené.

- Dnes od 18.00 jsme zváni na mezidenominační Večer chval, který
se uskuteční v Domě kultury v malém sále. Pozvánka je na nástěn-
ce.

- Dnes  jsme  také  zváni  do  evangelického  kostela  ve  Valašském
Meziříčí, kde od 19.00 hodin proběhne ekumenická bohoslužba
v rámci světového dne památky zesnulých dětí. Kázat bude já-
hen římskokatolické farnosti ve VM br. Jiří Dřímal. Pozvánka je na
nástěnce.

- Dnes odpoledne nebude tělocvična a v úterý nebude biblická
hodina. Ve středu vás srdečně zveme na třetí adventní večer, který
se uskuteční  od 19.00 na faře, poslouží nám bratři a sestry z or-
ganizace Christian Refugee Servis,  která se zaměřuje na pomoc
uprchlíkům.

- Ve čtvrtek 15. prosince srdečně zveme k nám do kostela, kde od
16.30 bude Vánoční koncert v podání žáků a učitelů ZUŠ Morava.
Pozvánka je na nástěnce. Kdo byste byli ochotni něco upéct, pro-
sím, přihlaste se u J. Flachsové. Děkujeme.

- Z důvodu konání  koncertu  je  Notička  zrušena.  Ostatní  program
sboru je beze změn.

- Příští neděli nám budou sloužit děti. Můžeme se těšit od 10.00 na
Vánoční slavnost dětí nedělní školy. Kdo byste chtěli přispět na
balíčky, prosím, u pokladní sboru s. K. Čevelové. 

- Příští  neděli  18.  prosince  od  16  hodin v evangelickém  kostele
v Ratiboři se bude konat koncert Urbi et Orbi. Vystoupí také dětský
pěvecký soubor Moravské děti z Holešova. Pozvánka je na nástěn-
ce. 

- U br. Míly Kovaldy si můžete zakoupit Čtení na každý den a hesla
JB.



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