POZVÁNÍ K PRAVIDELNÝM SHROMÁŽDĚNÍM A SBOROVÝM AKCÍM

Evangelické náboženství bude vyučováno na školách v Huslenkách (ve čtvrtek)
a ve Zděchově. Čas bude ještě upřesněn po domluvě s rodiči. V případě zájmu je náboženství
možno vyučovat i na jiných školách.

Sdružení mládeže se opět schází na faře každý pátek od 16:30. O prvním říjnovém víkendu se
účastníme Sjezdu evangelické mládeže v Novém Městě na Moravě. Bližší informace
o setkávání mládeže v našem sboru podá br. Jiří Křupala (736 120 025).

Biblické hodiny – každý pátek od 11. října! Zase po roce obnovujeme pravidelná setkávání
nad Biblí. Biblické hodiny se nově konají v pátek od 19:30. Naším letošním tématem bude
Desatero. Začínáme od pátku 11. října.

Zájezd do Hodslavic v neděli 13. října. I letos na podzim chceme společně vyrazit na sborový
výlet. Naším cílem je rodná obec Františka Palackého Hodslavice. V Hodslavicích navštívíme
bohoslužby Díkůčinění v tamním nově opraveném
evangelickém kostele a samozřejmě i rodný dům
Františka Palackého. Na zpáteční cestě si ještě
prohlédneme dřevěný toleranční kostel na Velké
Lhotě. K zájezdu se přihlašujte v kostele nebo přímo
u br. faráře. Vyrážíme autobusem v neděli 13. října
v 8:00. Cena zájezdu je 200 Kč pro dospělé a 100 Kč
za dítě. Oběd v restauraci v Hodslavicích si hradí
každý sám.

Ekumenické bohoslužby v neděli 20. října od 15:00. Rádi pokračujeme v tradici
ekumenických setkání z posledních let. Všechny srdečně zveme k odpoledním ekumenickým
bohoslužbám v neděli 20. října. Po bohoslužbách následuje pohoštění a posezení na
evangelické faře v Huslenkách.

Sborová neděle 3. listopadu. Všechny zveme také bohoslužbám o první listopadové neděli a
následnému již tradičními posezení se zabijačkovým občerstvením na faře. Vzácným hostem
besedy bude br. Miloslav Gregar. Bude se nejenom vzpomínat, ale také slavit. Náš bývalý
farář se letos v listopadu dožívá významného životního jubilea, což je důvod k vděčnosti,
oslavě a v neposlední řadě i k zajímavému rozhovoru. Nenechte si nic z toho ujít!

