
  Oznámení na neděli  12. 3. 2023

Čtení: Exodus 16,1-18.31 Text:Jan 6,1-13
Písně: 634, Notička, Echo, 706, 416
Kázal: Zdeněk Žamboch

- Děkujeme br.  Zdeňkovi  Žambochovi  za dnešní  službu.  Br.  farář
slouží v Ostravici, kde se dnes koná sborové shromáždění.

- Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost byla 4 155,- Kč.
- Program sboru v následujícím týdnu zůstává pravidelný,  kromě

pátku, kdy nebude dorost ani mládež. Děti z Notičky a mládež je-
dou sloužit  s br.  farářem do Dětského domova v Liptále.  Odjezd
v pátek v 16.00 od fary.

- 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.

- V sobotu 25.  března od 8.00  bude na farské zahradě probíhat
brigáda. Prosím, přijďte. Vezměte si sebou rukavice a hrábě.

- V neděli  26.  března  od  18.00  hodin  vás  srdečně  zveme  na
přednášku br. Kornelia Novaka na téma „Kdo smí do Božího
království a kdo ne?. Pozvánky jsou u východu.

- V sobotu 22. dubna zveme všechny děti od 5 do 14 let na Lego
párty,  která se uskuteční od 8.30 do 16.00 v sokolovně.  Při-
hlašování probíhá online na webových stránkách sboru.

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

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