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Ohlášky 13.12.2015  

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová  
Písně:      
Varhany:    
 
Dnes odpoledne ve 14 h se bude konat křest svatý. Bude pokřtěna Veronika, dcera Marie Mikulcové a 
Miroslava Mikulce, a Vojt ěch, syn Veroniky Daňové a Pavla Londy. Modleme se, ať Bůh žehná těmto 
dětem, i jejich rodinám, ať je ochraňuje, ať je vede a pomáhá jim. 
 
Předvečer, v 16 h, se sejde mládež k nácviku vánočního programu. 
 
Program na příští týden:  
 
- V úterý ve 12:45 h bude náboženství v ZŠ pro menší děti. 
 
- Ve středu od 9:30 h bude setkání maminek a dětí na faře. 
- Ve středu odpoledne, předběžně v 15 h, se v našem chrámu rozloučíme s naším zesnulým bratrem 
Josefem Řezníkem, který nás opustil po dlouhé těžké nemoci. Ve svých modlitbách pamatujme na něj 
a na zarmoucenou rodinu. 
 
- Ve čtvrtek v 16 h bude biblická hodina. 
- Ve čtvrtek v 19 h bude vánoční setkání střední generace na faře. 
 
- V sobotu v 17:30 h se sejde mládež. 
 
- Příští, 4. adventní neděli, budou bohoslužby v 10 h v sále.  
- Odpoledne jste všichni srdečně zváni v 17 h do kostela na vánoční besídku, na které vystoupí se svým 
programem naše děti a mládež.  
 
Vzadu na stole je umístěna pokladnička, do které je možné dobrovolně přispět na pomoc uprchlíkům. 
 
Také si již můžete rozebírat Kalendář a Na každý den na rok 2016. Zatím jsme obdrželi jen část 
dodávky, ale snad v brzké době budou k dispozici všechny objednané kusy. 
 
Kdybyste se ještě někdo chtěli přihlásit k odběru měsíčníku naší církve - časopisu Českého bratra, 
můžete tak učinit. Výše předplatného je 290 Kč na rok. 

Mária Jenčová 
 
Z dnešních bohoslužeb je pořízen zvukový záznam a bude zveřejněn na webových stránkách. Foto z adventního 

koncertu 29.11.2015 Jana Vráblíková ml.  

 


