sborová ohlášení – 11. dubna 2021 Anno Domini
1. dnes v neděli 11.dubna slavíme První neděli po Velikonocích – latinským
jménem podle biblických slov otevírajících bohoslužby Quasimodogeniti –
Jako novorozené děti touží po mléku, tak si žádejte nefalšované slovo
Boží! 1 list Petrův 2:2; kázáním slouží a bohoslužbám předsedá bratr
Jiří Tomášek; staršovstvo sboru děkuje za jeho službu
2. dnes dopoledne od 9.30 se konají také pravidelné nedělní bohoslužby
v kazatelské stanici v Nýřanech; bohoslužbám předsedá a kázáním slouží
bratr Jiří Kantor
3. bratr farář Luděk Korpa slouží dnes v administrovaném sboru v Merklíně
4. sbírka z bohoslužby minulé neděle – Boží hod velikonoční byla tradičně
celocírkevní sbírkou: Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty; staršovstvo
děkuje všem dárcům, kteří přispěli do sbírky; za naše společenství
odesíláme částku: 4 560.-Kč
5. pravidelné nedělní bohoslužby se budou konat za týden 18. dubna; budeme
slavit Druhou neděli po Velikonocích; bohoslužby se budou konat jako
vždy v 9.oo hodin dopoledne; v rámci liturgie Rodinné neděle třetí
neděle v měsíci si připomeneme v promluvě k dětem i nám dospělým Pána
Ježíše jako našeho dobrého pastýře - „Já jsem dobrý pastýř. A svůj
život dávám za ovce.“ (J 10,14.15)
6. epidemiologická situace stále nedovoluje konat ve sboru pravidelný
program v týdnu
- křesťanský skautský klub dětí v pondělí 11.dubna od 17.00 bude mít
online podobu
- ve středu 14.dubna se setká ke své pravidelné poradě staršovstvo
sboru od 17.30 hodin, taktéž ve formátu video konference; staršovstvo
prosí do jednání staršovstva o vaše případné podněty a připomínky
nebo nápady
7. staršovstvo schválilo dočasné přesunutí bohoslužeb pro děti na on-line
podobu; cyklus nedělních večerních bohoslužeb pro děti v 18 hodin se
koná každý týden vyjma rodinných nedělí; dnes tedy v 18.00 hodin
8. staršovstvo v přemýšlení nad biblickými hodinami, které ve sboru konáme
hledá jejich podobu, která by svým časem konání a formou více
odpovídala zájmu členů sboru i hostů, kteří se z různých důvodů nemohou
zúčastnit klasické čtvrteční biblické hodiny od 15.oo hodin;
staršovstvo se pro své další uvažování v této záležitosti obrátilo
na sbor s prosbou o spolupráci formou ankety, její vyhodnocení je možné
také najít v posledním čísle sborového zpravodaje Západní express
9. do přímluvných modliteb v rámci nedělních bohoslužeb je možné zařadit
prosby za naše bližní v různých těžkých životních situacích:
nemocné, zarmoucené po smrti někoho blízkého, děti, rodinu, ale
i vyjádřit vděčnost

