
varhanické,čtenářské a doprovodné od 4.3.2018.do 29.4.2018.            

dveřník           08 : 30      10 : 00        10  : 00       14 : 00        17 : 00                           17 : 30  -  18 : 30

Datum       zvukař služba    Miroslav  Bohutice Mor.Krumlov Troskotovice  nešpor  vedení               kruhový  program

  4. 3. Jarmila Š. kazat  f.D.Sedláček      -----------      --------------  f.D.Sedláček  Lia   R.            " Cesty  po  islámských  zemích "

     Jakub R. hraní  Jana   R.   Jan   R.   Mat. 6,                    - Robi  Mahel -

 ( kytara ) ohlášky    Jindra   M. Erik, s.Veselá   1 - 3

 11.3. Jarmila Š. kazat f.D.Sedláček      -----------      -------------      --------------                              ---------------------

 VSS     Jakub R. hraní   Radek  F.

 (          ) ohlášky   Vlastik   F.

 18.3. Libor Dr. kazat f.A.Mostecký      -----------      -------------      --------------            " Setkání s manž. Mosteckými "

     Jarek R. hraní   Jan   R.         - dopoledne po bohoslužbách -

ohlášky  Lia   R.

 25.3. Libor Dr. kazat f.D.Sedláček f.D.Sedláček      -------------      -------------            " Rozhovor o  Večeři Páně "

     Jarek R. hraní    Jana   R.   Jan   R.              - vysluhování  dětem  -

 (           ) ohlášky  Jarmila  Š. MartaK,LídaŠmíd.

 30.3. Vlastik F. kazat f.Sedláček VP f.Sedláček VP      ------------      -------------       na Zelený čtvrtek  v 17°° - "Sederová večeře"

Vel.pá.     Karolina hraní   Radek  F. v 16°°zpěváci       na Velký pátek v 18:30 - Čtení  pašijí

 (           ) ohlášky  Jindra   M.   Radek   F.

  1. 4. Vlastik F. kazat f.Sedláček VP      ------------ f.Sedláček VP f.SedláčekVP      " Pokračování povídání s fotkami o Peruánských Andách"

Vel.ne.      Karolina hraní   Jan   R.    Jana   R.  Radek   F.           -  Iva  Ryšavá -

 (           ) ohlášky   Lia    R. Pavla+Jara Sv. Erik,JarkaRozm.

  2. 4. Jarek R. kazat sborová mládež     -----------      ---------------      --------------                     -------------------------

Vel.po.      Jakub R. hraní   Jana   R.

 (           ) ohlášky

  8. 4. Jarek R. kazat f.D.Sedláček f.D.Sedláček     ---------------      --------------   V 16°° "Hudba a poezie našich domovů "

     Jakub R. hraní    Radek   F.    Radek  F                - přihlášení dobrovolníci -

 (             ) ohlášky  Jarmila  Š.  MílaSch.IrenaS.

 15.4. Jiřka U. kazat f.D.Sedláček      ----------------      --------------      --------------                        -----------------------------

     Karolina hraní   Jan   R.

 (           ) ohlášky   Jindra   M.

 22.4. Jiřka U. kazat f.D.Sedláček f.D.Sedláček      --------------      -------------                        zadáno pro flétnový soubor.

     Karolina hraní    Jana   R.     Jan     R.

 (           ) ohlášky  Vlastik   F.  Jirka , Lída  D.

 29.4. Libor Dr. kazat f.D.Sedláček      --------------      --------------      -------------                   "  Rodinná  neděle "

     Jarek R. hraní   Radek   F.

 (          ) ohlášky   Lia   R.

kdo by nemohl sloužit dle rozpisu -  zavčas si domluvte náhradu.  !!
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