
  Oznámení na neděli  5. 3. 2023

Čtení: Izajáš 51,17-23; Matouš 20,17-28
Písně: 510; 707; 723; 749; Echo Kázal: Štěpán Marosz

- Sbírka  dnešní neděle je určena na tisk ČCE a jinou publikační
činnost. Prosím, pamatujme na ni svými dary.

- Sbírka na pomoc lidem zasaženým zemětřesením na severu Sýrie
byla 15 400,- Kč. Děkujeme.

- Dnes odpoledne nebude tělocvična. Děti ze druhé a třetí skupinky
nedělní školy jedou na bowling. Sraz ve 14.00 hodin na zastávce
u kostela. Je potřeba, aby děti měly odevzdanou návratku.
Ostatní program sboru v následujícím týdnu zůstává pravidelný. 

- Děti 1. stupně ZŠ zveme na  přespávačku, která se bude konat
z pátku 10. března na sobotu 11. března zde na faře. Pozvánku
s návratkou děti obdrží v nedělní škole.

- Farní  sbor  v Ratiboři  organizuje  zájezd  do Zittau  a  Herrnhutu
v Německu. Jedná se o dvoudenní zájezd s ubytováním v Liberci.
Termín zájezdu je stanoven na 9. – 10. června, cena 2 000,- Kč.
Podrobnější informace najdete na nástěnce. Pokud uvažujete, že
byste chtěli  jet, je potřeba  se nahlásit  do dnešního dne s. Jelín-
kové.

- Staršovstvo  sboru  svolává  na  neděli  19.  března  sborové
shromáždění,  které  proběhne  v rámci  bohoslužeb.  Do  roz-
hodování při sborovém shromáždění se mohou zapojit ti členové,
kteří  jsou  staršovstvem zapsáni  na  seznam  členů  s hlasovacím
právem. Dle Jednacího a volebního řádu jsou do tohoto seznamu
zapsány osoby starší 18 let, které se činně podílejí na životě sbo-
ru, především též účastí na jeho shromážděních nebo jiných ak-
tivitách, a zároveň jsou plátci saláru. Seznam členů s hlasovacím
právem najdete na nástěnce.  Ve vlastním zájmu se přesvědčte,
zda jste v něm uvedeni, případně můžete žádat o doplnění. Star-
šovstvo  přijímá  námitky  do  šesti  dnů  před  konáním  sborového
shromáždění a rozhodne o nich. Sborové shromáždění činí platná
usnesení  za  jakéhokoliv  počtu  členů.  Návrh  programu  s účetní
uzávěrkou jsou na nástěnce a u východu jsou k dispozici v tištěné
podobě podklady pro sborové shromáždění.

- U východu jsou k dispozici různé knihy k rozebrání.



- Pokladnička u východu je nyní určena na podporu komunitní ško-
ly a školky v libanonském Bejrútu – viz. dopis. 

- Po bohoslužbách vás zveme k dalším rozhovorům ke kávě a džu-
su.
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