4. neděle v mezidobí
*
Pravidelný úklid našeho kostela se koná každý pátek od 8:30
hod. Kdo by se mohl též zúčastnit, přijďte, prosíme, podpořit naše úsilí.
*
Pravidelná eucharistická adorace bude probíhat v naší farnosti
v kostele Nanebevzetí Panny Marie každý čtvrtek od 17:30 hod. V ten
den tedy nebude modlitba růžence. Srdečně zveme k účasti na adoraci.
*
Ve čtvrtek 7. 2. se opět sejdeme v sále Sinaj na Hovory o víře.
V současné chvíli hovoříme o modlitbě Otče náš a učíme se tak
zásadám dobré modlitby. Přijďte mezi nás. Prožijete chvíle ztišení,
rozjímání, rozhovoru a modlitby ve společenství bratří a sester.

*
Všechny děti jsou zvány v neděli 10. února na karneval na faře.
Karneval v kostýmech a maskách na téma Cirkus se uskuteční v sále
Sinaj od 15 do 17 hod. Občerstvení – dobroty, které přinesete s sebou.
*
Setkání lékařů se bude konat v pondělí 11. 2. od 19:00 hod, sál
Jana Pavla II. Na programu duchovní téma na základě encykliky
Benedikta XVI, Deus caritas est, diskuse, modlitba, příležitost
k rozhovoru a předání si zkušeností v křesťanském společenství. Srdečně
zveme všechny lékaře.

*
Srdečně Vás zveme na 19. Farní ples, který se bude konat,
stejně jako v loňském roce, ve společenském sále hotelu Vladimír.
Ples se uskuteční v sobotu, 2. března od 20 hodin, vstupenky budou
v prodeji od neděle, 10. února, vždy po nedělních mších svatých nebo
v kanceláři fary (případně je možné si je rezervovat telefonicky či emailem u slečny Řeřichové), k dispozici budou také na místě. Cena
vstupenky je 200 Kč. Pokud byste chtěli přispět předměty do tomboly,
odevzdejte je, prosím, do čtvrtka, 28. února, na faře. Podrobnosti a
kontakty najdete také na plakátech, které se v průběhu týdne objeví
v předsíni kostela i na faře. Přijďte se rozloučit s masopustem, zatančit si a
setkat se se svými přáteli!
*
Diakonie Českobratrské církve evangelické pořádá třídílný cyklus
přednášek a workshopu na téma Pečuj doma pro laické pečující o své
blízké v domácím prostředí. Setkání se budou konat na faře v sále Nazaret
v těchto termínech: sobota 23. 2., neděle 7. 4. a sobota 4. 5. Přihlášky
naleznete ve farní kanceláři.
*
*
*
*
*

