Ohlášky na neděli 11. září 2022 (13. neděle po sv. Trojici)
- přivítání
- v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích
- na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme
- minulou neděli jsme při celocírkevní sbírce na podporu Evangelické akademie vybrali 4 190 Kč.
Děkujeme vám.
V úterý se konala pravidelná porada staršovstva:
- hovořili jsme o možnostech, jak ušetřit za energie. Možnosti jsou, všechny finančně náročné, i když je
naděje na částečnou úhradu dotacemi. Definitivně není zatím nic rozhodnuto.
- vzali jsme na vědomí zahájení biblických hodin pro dospělé, a to každý čtvrtek dopoledne v 9.30.
Zveme k setkání nad biblí, konkrétně nad evangeliem podle Matouše
- vzali jsme na vědomí, že na první adventní neděli bude dárkování (podle situace)
- bylo rozhodnuto, že zakoupíme materiály pro práci s nejmenšími dětmi
- bratr farář od září administruje sbor v Nosislavi. Seznámil nás s rozvrhem práce. Bude tam kázat první
neděli v měsíci. V úterý tam bude k dispozici a ve čtvrtek odpoledne bude mít biblickou hodinu pro
dospělé.
- rádi jsme přijali rozhodnutí sestry farářky Marty Sedláčkové, která nabízí vést bohoslužby v Miroslavi
vždy první neděli v měsíci. Vážíme si toho a děkujeme.
Týden ve sboru
- úterý
- středa

16.30 - přednáška a rozhovor o léčivých bylinách, zváni jsou všichni
zájemci (v presbyterně)
9.00 - RC Medvídek
20.00 - kroužek vyučujících NŠ

- čtvrtek

9.30 - biblická hodina pro dospělé
20.00 - první přípravná schůzka na Dárkování. Zveme každého, kdo chce pomoci,
přispět svou zkušeností i návrhy... Setkání se uskuteční u Férů na Václavově.

- pátek

9.00 - Medvídkova knihovnička
16.00 - setkání ve farní zahradě otevřené všem generacím

Dnešní sbírka je určena pro potřeby sboru. Děkujeme, že na sbor pamatujete.
Zveme vás k setkání s občerstvením po bohoslužbách a děkujeme za přípravu.
Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v našem kostele a v 10.00 v modlitebně v
Moravském Krumlově.

