Oznámení 16.11. - 22.11.2014
Příští neděle 23.11.: příští neděli v 9.00 hodin slouží kaz. Jan
Asszonyi. Během bohoslužby bude požehnání manželství
Hanky a Mirka Novotných a křest jejich syna Benjamína.
V rámci bohoslužby proběhne i sbírka na podporu diakonie
CB a Slezské diakonie.
Neděle 16.11. Večírek: Tématem dnešního večírku budou
Letné tábory dorostu (Lukáš Pacek, Petr Dadák). V 17.00 hodin
začíná neformální setkání, v 17.30 hodin pak samotný
program.
Studijní den o „Hříchu a pokání“ 22.11.: Všichni jste zváni na
seminář o hříchu a pokání příští sobotu do Letovic. Hlavními
řečníky budou Zdeněk Wasserbauer, Pavel Hošek a Jan
Asszonyi. Přihlásit už jenom dnes u kaz. Asszonyiho.
Zkouška na dětskou vánoční slavnost: Pro rodiče: Zkouška na
dětskou vánoční slavnost bude v sobotu 13.12.2014 rezervujte si na to čas. + 14.12. bude po nedělní bohoslužbě
generální zkouška.
Zahájení týdne modliteb za rodiny: Zveme vás ke společnému
týdnu modliteb s tématem: "Modlíme se za rodiny". Akce
probíhá od 23. listopadu do první adventní neděle 30.
listopadu. Více informací naleznete na webu. V hale jsou k
dispozici materiály.

Adventní setkání pro seniory: 1. adventní neděle 30.11.
zveme všechny seniory nad 70 let na společný oběd a setkání.
Je možné pozvat i přítele - pokud budou vědět, že přijdou, ať
se přihlásí u s. Komrskové nebo s. Daniely Asszonyi.
Biblická hodina 19.11.: Ve středu budeme pokračovat
v příbězích o prorokovi Danielovi. Slouží kaz. Daniel Komrska.
CD nahrávka koncertu: U Martina Rause je k dispozici pár kusů
CD s nahrávkou adventního koncertu pěveckého sboru z r.
2009. Cena: 50,- Kč/ks.
Dobrá setba: ve vestibulu na stolku jsou kalendáře Dobrá setba
na rok 2015. Do krabičky prosím uhraďte dobrovolný příspěvek
na tisk a distribuci.
Mana - na nástěnce je seznam odběratelů denního čtení
Mana. Stávající odběratelé, nechť svým podpisem potvrdí
objednávku na rok 2015. Také se zde mohou připsat noví
zájemci o toto čtení.
Narozeniny:

Theodor
Sturm
Stanislav Heczko

18.11.
81
let
19.11. 85 let

Sbírka z poslední neděle: činila 5 515,-Kč. Všem
dárcům děkujeme.

