sborová ohlášení – 16.května 2021 Anno Domini
1. dnes v neděli 16.května slavíme Šestou neděli po Velikonocích; latinským tradičním názvem podle úvodních slov bohoslužby žalmu 27 - Exaudi:
Slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou a vyslyš mě; podle tradice našeho společenství dnešní třetí neděli v měsíci máme bohoslužby
s liturgií Rodinné neděle
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. příští pravidelné nedělní bohoslužby se konají v neděli 23.května;
budeme slavit slavnost Seslání Ducha svatého – Letnice v 9.oo hodin
dopoledne; součástí bohoslužeb bude slavení svaté večeře Páně; sbírka
této neděle je celocírkevní na Diakonii naší církve a konkrétně pro Speciální školu V Zápolí v Praze – Michli; sebrané finanční prostředky budou použity na rekonstrukci celé školy, kdy se zdvojnásobí kapacita,
přibude celé patro pro mateřskou školku a přípravný ročník základní školy; důležité je také nové zázemí pro děti s autismem; škola přijímá
děti, které jsou jinde odmítány; v loňském roce se ve sborech ČCE při
svatodušních bohoslužbách vybralo na Diakonii 680 666 Kč pro středisko
v Merklíně
4. dále se uvolňující epidemiologická situace umožňuje konat opět něco
málo z našeho pravidelného programu v týdnu
- křesťanský skautský klub dětí v pondělí 17.května od 17.30 bude mít
prezenční podobu
- v pondělí se sejde v našem kostele ke zkoušce schola od svatého
Bartoloměje
- ve středu od 16.30 se opět sejdou také naši konfirmandi na své přípravě
- biblická hodina pro všechny generace ve čtvrtek v 15.oo hodin se tento
týden ještě nekoná; předpokládaný začátek ve čtvrtek 27. května
- v kazatelská stanice Nýřany budou také obnovena setkávání v týdnu
5. staršovstvo sboru ve své prosbě o Sbírku darů Jeronymovy jednoty
vyjadřuje svůj dík všem dárcům a připomíná, že sbírka bude ukončena
příští neděli 23.května
6. Noc kostelů, která bude v pátek 28.května, bude letos i s naší účastí;
staršovstvo děkuje všem, kteří se již aktivně zapojují do přípravy;
program Noci kostelů nejen v našem sboru, ale i v ostatních kostelích je
možné sledovat na webových stránkách Noci kostelů 2021
7. do přímluvných modliteb v rámci nedělních bohoslužeb je možné zařadit
prosby za naše bližní v různých těžkých životních situacích: nemocné,
zarmoucené, děti, rodinu, ale i vyjádřit vděčnost
8. je možné se zapojit do Modlitební iniciativy západočeského seniorátu
9. dnes od 11.30 se koná v našem kostele pohřební rozloučení rodiny
Čongových
10. v sobotu 22.května přijmou při svatebním obřadu požehnání snoubenci
Tomáš Pitra a Martina Škrášková
11. v pátek 21.květná se koná jednodenní zasedání synodu naší církve;
jedním z důležitých bodů jednání bude i volba nové synodní rady;
mysleme na poslance synodu; na náš seniorát se jednání zúčastní bratr
farář Luděk Korpa
12. prosíme nadále pamatujme na dodržování a organizaci ochrany proti
koronaviru
- při vstupu do kostela dezinfikovat ruce a mít nasazené respirátory
nebo nanoroušky
- dodržovat minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů
domácnosti

