
Ohlášky 22.ledna 2023
FS ČCE v Praze 5 - Smíchově
kázal: Anna Pokorná
čtení: J 10,14-15

Ez 34,1-11

písně: 276, 342, 772
varhaník: Pavlína Krupová
služba: Jan Rybář
účast: VP:
sbírka:

Za službu slova děkujeme naší farářce Aničce Pokorné, za
hudební doprovod Pavlíně Krupové.
Program v našem sboru bude 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. Modlitební setkání bude
v úterý 31. 1. od 7.30 hodin.
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.
17. a 18. února bude mít staršovstvo otevřené výjezdní
zasedání, na které zve všechny ze sboru i sympatizanty.
Výroční sborové shromáždění spojené s volbou faráře
našeho sboru se bude konat 26. března.
Potvrzení o darech za rok 2022 jsou připravena k rozeslání
elektronicky, pokud jste ještě neobdrželi, napište svůj
email na arch v chrámové předsíni.
Rádi bychom obnovili tradici přípravy občerstvení po
bohoslužbách. Na nástěnce v předsíni najdete tabulku, do
které se můžete zapsat.
Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru. Sbírka
příští neděli bude na Křesťanskou službu.

K příštím bohoslužbám se sejdeme příští neděli v 9.30
hodin v našem kostele, kázat bude sestra Zorka
Nováková.

Naši oslavenci
Tomáš Klouček [22. 01.] Tomáš Vecko [23. 01.]

Marie Anna Nováková [23. 01.] Věra Zemanová [25. 01.]

Věra Přibylová [26. 01.] Věra Tomanová [26. 01.]

Barbora Pinková [27. 01.] Antonín Babor [28. 01.]
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