sborová ohlášení – 30.května 2021 Anno Domini
1. dnes slavíme Neděli svaté Trojice; v západním křesťanstvu se připomíná
od 14.století; Trojiční neděle odděluje velikonoční a svatodušní dobou
a neděle po Trojici; tajemství svaté Trojice proniká každou bohoslužbou
i každou modlitbou, kterou směřujeme k Otci skrze Syna v Duchu svatém;
přece však dnes po skončení velikonoční doby smíme zvlášť poděkovat
za dokonané tajemství spásy, jež působí Otec skrze Syna v Duchu svatém
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 6.května – První neděle
po svaté Trojici v 9.oo hodin dopoledne; podle tradice našeho společenství budeme první neděli v měsíci slavit bohoslužby se svatou večeří
Páně
3. příští neděli 6.června jsme také zváni na podvečerní nedělní bohoslužby
s hudebním programem od 17.oo hodin: viz. letáček
4. Svatodušní celocírkevní sbírka minulé neděle s určením pro Diakonii,
konkrétně pro Speciální školu V Zápolí v Praze – Michli, činila 3 739,Kč; staršovstvo všem dárcům děkuje
5. Letošní Sbírka darů Jeronymovy jednoty činila za náš sbor důstojných
12 770.-Kč; staršovstvo děkuje všem dárcům
6. pravidelný program v týdnu po uvolnění protiepidemických opatření:
- křesťanský skautský klub dětí v pondělí 24.května od 17.30 bude
- 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
- ve čtvrtek jsme zváni na biblickou hodinu pro všechny generace
v 15.oo hodin; začali jsme nový biblický cyklus, který nás zve
k četbě a přemýšlení nad starozákonní knihou proroka Amose
7. také v kazatelské stanici Nýřany se již obnovila pravidelná setkávání
v týdnu: Duchovní zastavení
8. V pátek 28.května se v letošním roce náš sbor opět připojil k Noci
kostelů; staršovstvo děkuje všem, kteří se zapojili do přípravy
a programu
9. v úterý 25.května v 11.00 hodin se v našem kostele konala bohoslužba
vděčnosti za zesnulou sestru Ladislavu Sladkou, rozenou Zemanovou
10. staršovstvo s lítostí přijalo rezignaci bratra Šimona Pumra na členství ve staršovstvu; děkujeme za jeho dlouholetou službu při správě
našeho společenství; za řádnou členku staršovstva bude povolána sestra
Marcela Petričková, první zvolená náhradnice
11. 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
12. 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

