
Ohlášky 18.prosince 2022
FS ČCE v Praze 5 - Smíchově
kázal: Petr Brodský
čtení: Jan 1, 19-28;

Fil. 4, 4-5

písně: 763; 431; 620; 435; 487
varhaník: Pavlína Krupová
služba: Richard Jenčo
účast: VP:
sbírka:

Za službu slova děkujeme Petru Brodskému, za hudební
doprovod Pavlíně Krupové.
Program Komunitního prostoru na prosinec a leden
naleznete na nástěnce v našem kostele a na webu, k
účasti na aktivitách jste srdečně zváni.
V pondělí od 18.30 hodin bude zkouška SPZ, biblická
hodina bude v úterý od 16 hodin
Na ranní modlitební setkání jste zváni 20. 12. od 7.30
hodin, pravidelné setkávání se koná vždy jednou za dva
týdny.
Nedělní škola pro děti se koná pravidelně každou druhou a
čtvrtou neděli v měsíci během bohoslužeb.
Na stolku v předsálí si můžete zakoupit publikace Na
každý den, Evangelický kalendář  a Hesla Jednoty
bratrské, v případě zájmu se zapsat do objednávkového
listu na nástěnný Evangelický kalendář na příští rok. K
dispozici je rovněž nové číslo sborového časopisu Alfa a
Omega.
Do konce letošního roku musíme splatit 500.000 Kč do
fondu Jeronýmovy jednoty, ze kterého jsme dostali půjčku
na rekonstrukci, resp. výdaje, které nebylo možné hradit
z grantu. Vzhledem k finanční situaci našeho sboru si vás
tímto dovolujeme oslovit s prosbou o zvážení
mimořádného „daru na splátku půjčky“. Do poznámky
k platbě stačí uvést „JJ půjčka“ nebo použít variabilní
symbol 914.
Dnešní chrámová sbírka je určena na potřeby našeho
sboru.
Sbírka příští neděli bude tradičně na celocírkevní na
Bohoslovce a vikariát
K příštím bohoslužbám se sejdeme příští neděli na Boží
hod vánoční v 9.30 hodin v našem kostele. V rámci
bohoslužeb uslyšíte Missu Brevis Jiřího Pavlici v provedení
SPZ a jejich přátel.

Naši oslavenci
Vendulka Klímková [19. 12.] Tereza Škrhová [19. 12.]

Daniel Vítovec [20. 12.] Daniela Schütznerová [21. 12.]

Olga Vojslavská [23. 12.] Pavel Kudrhalt [23. 12.]

Petr Bavor [24. 12.]
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