Den:
Služba:
Kazatel:
Varhaník:
Kapela:
Typ bohosl.
vysílající:

07. 03. 2021
Ondřej Rada
Matěj Opočenský
Tom Hejda

Písně:

331.1 D 674

1. čtení
2. čtení
Účast:
Sbírka:

Gn 31-33 (výběr)

3. postní - Oculí s dětmi
S211

S215

161,2a4

Z toho ……….. dětí

1. Milé sestry, milí bratři, vítejte na dnešních bohoslužbách. Poslechněte sborová ohlášení.
2. Pokud byste chtěli přispět do dnešní sborové sbírky, měli byste už v tuto chvíli vidět na obrazovkách

QR kód. My ji tady ve sboru vykonáme po ohláškách.
3. Děkujeme Tomovi Hejdovi za doprovod a zpěv k písním a Vojtíškům za technickou podporu při
vysílání.
4. Chtěli bychom vás poprosit o vaši pozornost. V březnovém Sborovém dopisu Katakomby vás zveme do
nenáročné spolupráce. Připravili jsme sborový dotazník, který má za cíl zmapovat uplynulý rok a na
základě jeho výsledků vylepšit sborový service. Dotazník najdete na našem webu, kde také najdete
objednávkový formulář na nový zpěvník.
5. Sborová videokonference. Chtěli bychom vás pozvat příští neděli na sborovou videokonferenci, která se
uskuteční po bohoslužbách. Nenahradí sborové shromáždění, ale budeme rádi, když společně
zhodnotíme uplynulý rok a hlavně se aspoň trochu uvidíme. Zůstaňte doma a přesto se zúčastněte. Vše
najdete na našich sborových stránkách www.vrsovice.evagnet.cz
6. v minulém týdnu jsme rozeslali snad už všechna potvrzení o darech. Pokud někomu přeci jen nedošlo.
Prosíme ozvěte se.
7. V týdnu proběhnou tato shromáždění. Ve středu proběhne od 17.00 do 17.30 program pro děti. Ve
čtvrtek od 20.00 setkání třicátníků a v pátek od 17.00 setkání mládeže.
8. Kdybyste si chtěli “vyjít” na online kávu se synodní radou, můžete 10.3. Citujeme z pozvání: Srdečně
zveme na první online setkání se členy synodní rady. Diskuse se uskuteční ve středu 10. března od 18.30
hodin a bude živě přenášena na YouTube. “Na co zapomínáme? Co vám, co nám chybí během
pandemických opatření nejvíc? Rádi uslyšíme vaše postřehy ze sborů, podněty, ohlasy… Prostor pro
dotazy a reakce bude v chatu během živého vysílání. Otázky můžete posílat také předem na
hofman@e-cirkev.cz”
9. V týdnu oslaví narozeniny: Vít Opočenský, Daniela Fojtů a Eliška Šípková. Přejeme jim hojnost Božího
požehnání a vybrali jsme jim tyto biblické verše:
10. V katakombách také naleznete informaci o dvou archových sbírkách. První je Postní, vypsala ji
Diakonie ČCE. Její výtěžek podpoří komunitní školku v Libanonu, kterou navštěvují děti syrských
uprchlíků i děti z chudých libanonských rodin. První roky života jsou pro každého člověka
nejdůležitější. Chceme, aby chudé syrské i libanonské děti mohly získat vzdělání, a až jednou vyrostou,
měly šanci získat práci a tím i perspektivu lepšího života. Děkujeme, že na tyto lidi pamatujete v
modlitbách i štědrosti.
Druhá je na Jeronýmovu jednotu, která je neméně důležitá. Ta podporuje stavební a rekonstrukční úsilí
naší církve doma. Děkujeme vám.
11. Sbírka minulé neděle byla na sborové potřeby a i dnešní sbírka má stejný účel. Děkujeme vám za vaše
dary.

