Program na září a říjen 2021
2. 9. 2021

19.30

schůze staršovstva

v Tulské i přes ZOOM

5. 9. 2021

9.30

bohoslužby s dětmi a se sbírkou pro Evangelickou akademii

ve sboru, i přes you tube

Sbírka na EA je příležitostí, jak vyjádřit podporu pedagogům, ředitelkám a ředitelům našich škol, kteří čelili v loňském roce
mimořádným obtížím spojeným s pandemií a mnozí se přímo podíleli na pomoci zdravotníkům a pracovníkům v sociálních
službách. Loňská sbírka pro Evangelickou akademii vynesla díky Vám 475 181 Kč. Všem dárcům velmi děkujeme.
7. 9. 2021

12.00

setkání seniorů v Horoušánkách

Horoušánky

12. 9. 2021

9.30

bohoslužby s VP

také na YouTube

19. 9. 2021

9.30

slavnostní bohoslužby se slibem staršovstva

také na YouTube

19. 9. 2021

12.00 - 17.00 oslavy k 70 letům sboru

venku na hřišti v Tulské ulici

budeme moc rádi, když nám pomůžete s organizací dne, sladkého jídla, připravy i odnesení věcí, které budou zapotřebí při
programu venku. Zatím se můžete hlásit u Matěj Opočenského. Další informace budou postupně zveřejňovány na http://
vrsovice.evangnet.cz/70let/ a při sborových ohláškách o bohoslužbách v září.
23. 9. 2021

20.00

setkání třicátníků

v Tulské i přes ZOOM

26.9.2021

9.30

bohoslužby

také na YouTube

24.-26.9.2021 Sjezd (nejen) evangelické mládeže

Tábor

Letošní téma sjezdu zní: (Ne)přátel se nelekejme, na množství nehleďme. Celý sjezd by se měl nést v duchu společenství
a historického odkazu místa konání. Chceme se ale zaměřit i na současnost a na to, co pro nás tohle poselství minulosti
znamená dnes. Tématem se také symbolicky připojujeme k celocírkevnímu tématu roku, kterým je Společenství. Přihlašování
a další informace můžete najít na www.sjezd2021.cz
29.9.2021

15.00

uzávěrka Sborového dopisu Katakomby

3.10.2021

9.30

bohoslužby s dětmi

16.10.2021

slavnost ke 30 letům fungování Evangelické akademie

také na YouTube
Olomouc

Týdenní program v září
Během září bychom chtěli již rozjet nedělku (program pro děti) během bohoslužeb. Také najít vhodné časy pro setkávání dětí
mladších i starších, konfirmandů a mládeže jakožto i dalších skupin. Uvidíme, co všechno v září bude moct proběhnout a konec
konců co nabídnou měsíce další.

Archové sbírky
archová sbírka na Nový evangelický zpěvník (do konce roku)
archová sbirka na pomoc lidem zasaženým tornádem (do konce září)

Veřejné bohoslužby od neděle 1. srpna 2021 do odvolání
Povinné respirátory třídy FFP2/KN 95 nebo nanoroušky. Povinnost nosit respirátor/nanoroušku se netýká osob přednášejících
(např. kazatelů, zejména při kázání). Před vstupem do kostela/modlitebny si účastníci dezinfikují ruce a dodržují, s výjimkou
členů domácnosti, minimální rozestupy 1,5 metru. Konají-li se bohoslužby mimo vnitřní prostory staveb, účastníci se mohou
shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry.

Jak se připojit na sborový program, který probíhá přes videokonferenci?
Pokud není uvedeno jinak, používáme konferenci ZOOM. Pokud se chcete připojit k videohovoru, klikněte na tento odkaz:
https://zoom.us/j/3011365528 Při prvním přihlášení po vás bude chtít systém stáhnout ZOOM klienta. Není to složité,
postupujte dle návodu. V případě, že by vám to nešlo, volejte na 776 123 320 nejpozději však půl hodiny před programem.
Nejlepé den předem. Instalace trvá cca 5 minut.

Živé vysílání, nedělku a záznamy bohoslužeb nalaznete na YouTube účtu
https://www.youtube.com/channel/UCvwTbv7IPUN__Bl7fMtiuhg/featured

Pro prezenční účast na bohoslužbách se zapište do této tabulky
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fDOzRoK4JDI4jC1eUNKv9u81EavO8thMcdo-HcttU4s/edit#gid=0

Sjezd (nejen) evangelické mládeže

(ne)přátel se nelekejme,
na množství nehleďme
24.–26. 9.
2021
→TÁBOR

přednášky František Štěch, Pavel Rataj,
Pavel Hošek, Petr Sláma, Eliška Geislerová,
Jakub Martinů
slam poetry Anatol Svahilec
divadlo Drak’n’Roses, Jeroným Pražský
kapely Terne Čhave, Oops
workshopy, besedy, koncerty, sportování, akční
hra, procházka, bohoslužby

Partneři projektu:

