
Ohlášky 15.ledna 2023
FS ČCE v Praze 5 - Smíchově
kázal: Zorka Nováková
čtení:

písně:
varhaník: Pavlína Krupová
služba:
účast: VP:
sbírka:

Za službu slova děkujeme sestře Zorce Novákové, za
hudební doprovod Pavlíně Krupové.
Program v našem sboru bude příští týden následující. V
pondělí večer se sejde SPZ, v úterý od 15 hodin bude
biblická hodina. Program komunitního prostoru naleznete
na nástěnce a na webu. Nedělní škola se koná během
bohoslužeb každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci.
17. ledna, 7. a 21. února od 10 hodin se bude konat klub
pro rodiče s dětmi Studna. Pro více informací kontaktujte
sestru farářku.
23. ledna od 13.30 hodin se bude konat Den otevřených
dveří na Evangelické theologické fakultě Univerzity
Karlovy. ETF rovněž zve k účasti na kurzech celoživotního
vzdělávání a Univerzity třetího věku v letním semestru
akademického roku 2022/2023.
25. ledna se u nás v kostele bude konat farářský kurz
pořádaný Spolkem evangelických kazatelů a od 19 hodin
bude koncert maloformátového jazzového uskupení Noční
optika.
V úterý 31. ledna se bude konat od 7.30 hodin modlitební
setkání, které se koná pravidelně jednou za dva týdny.
17. a 18. února bude mít staršovstvo otevřené výjezdní
zasedání, na které zve všechny ze sboru i sympatizanty.
Výroční sborové zasedání spojené s volbou faráře našeho
sboru se bude konat v neděli 26. března. Jediným
kandidátem je brat farář Jonatan Hudec. Uděljte si prosím
čas a přijďte.
Děkujeme všem, kteří svým větším či menším darem
přispěli na splátku půjčky Jeronymově jednotě. Díky vám
všem se podařilo potřebnou čátku vybrat a včas odeslat.
Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru.

K příštím bohoslužbám se sejdeme příští neděli v 9.30
hodin v našem kostele, kázat bude naše farářka Anička
Pokorná.

Naši oslavenci
Jindřiška Duchoňová [15. 01.] Miloš Skopec [16. 01.]

Olga Špádtová [17. 01.] Zbyněk Kadidlo [17. 01.]

Tereza Šanderová [19. 01.] Matouš Roskovec [21. 01.]
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