
Program na leden 2018

Pravidelná setkání v týdnu

7.1.2018 9.30 bohoslužby s dětmi Místo pro všechny Mk 14, 22-25 Matěj Opočenský

8. 1. - 15. 1. 2018 dovolená Matěje Opočenského - pravidelný sborový program odpadá

14.1.2018 9.30 bohoslužby Petr Pokorný

16.1.2018 16.00 setkání konfirmandů

16.1.2018 20.00 setkání třicátníků 
"Vy jste pokáleli naši pověst u faraóna" Ex 5. a 6. kap. u Bartošků, Čajkovského 8

18.1.2018 14.00 setkání seniorů

18.1.2018 20.00 schůze staršovstva

21.1.2018 9.30

bohoslužby s VP 
Hospodin Bůh zavolal na člověka: "Kde jsi?" Gn 3,9 Zvu vás k
přemýšlení nad prvními otázkami, které pokládá Hosppodin v
knize Genesis člověku. „Kde jsi?“ „Kdo ti pověděl, že jsi nahý?" 

Matěj Opočenský

22. - 26. 1. 2018 Farářský kurz - pravidelný sborový program odpadá

28.1.2018 9.30

bohohoslužby 
Hospodin řekl Kainovi: "Kde je tvůj bratr Ábel?" Gn 4,9 Kain do-
stává podobnou otázku jako Adam s Evou. Jak on naložil se svou svo-
bodou ve světě po ráji? Jak nakonec odpoví Bůh na Kainův hřích?

Matěj Opočenský

30.1.2018 10.00 setkání nejmenší dětí

30.1.2018 16.00 setkání konfirmandů

4.2.2018 9.30 bohoslužby s dětmi Matěj Opočenský

15.2.2018 19.00
ekumenické bohoslužby 
Ekumenické setkání na začátku postní doby, 
káže Matěj Opočenský

V ŘKC v kostele Sv. Václava

25.2.2018 9.30 bohoslužby se křtem Víta Opočenského Zdeněk Bárta

11.3.2018
9.30 
a 10.30

bohoslužby s výročním sborovým shromážděním 
Tuto neděli s největší pravděpodobností proběhne sborové výroční shromáždění. 
Budeme se tedy bavit o proběhlém roce a roce 2018. 

hledáme den biblická hodina pro děti, konfirmandy mládež

3. úterý v měsíci 2 0 . 0 0 biblická hodina pro střední generaci – po rodinách

středa 1 5 . 3 0 biblická hodina

2. čtvrtek v měsíci 1 0 . 0 0 maminky s dětmi

posl. čtvrtek v měsíci 1 4 . 0 0 schůzka seniorů

posl. čtvrtek v měsíci 2 0 . 0 0 pravidelná schůze staršovstva

pátek před bohosl. s dětmi 1 6 : 0 0 setkání dětí různého věku


