Rádi bychom obnovili v naší náboženské obci duchovní péči o děti a
mládež. Schůzky dětí s programem (biblická dějeprava, hry, zpěv
písní s přípravou na první přijímání svátosti večeře Páně), setkání
mládeže – rozhovory nad Biblí s přípravou k svátosti biřmování se
mohou konat v dohodnutém čase na faře. Prosíme, přihlaste své děti,
těšíme se na ně.
Nezapomínejte na to, že církev je připravena Vám i členům Vašich
rodin důstojně posloužit při nejrůznějších příležitostech ve Vašich
životech – KŘEST, SVATBA, MANŽELSKÉ JUBILEUM – hlaste
minimálně 2 měsíce předem. Naším posláním je posloužit v nemoci i
ve smrti – ÚTĚCHA NEMOCNÝCH A UMÍRAJÍCÍCH, SMUTEČNÍ
ROZLOUČENÍ. Prosíme Vás, abyste nám nahlásili každou změnu
bydliště, také úmrtí členů Vašich rodin a členů církve – pokud bohužel
se neuskutečnilo smuteční rozloučení. Budeme vděčni také za oznámení
změny telefonního čísla, případně za e-mailovou adresu.
Děkujeme Vám za splnění členských povinností – za zaplacení
příspěvků, za poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření
náboženské obce. Při poskytnutí sponzorských darů vystavíme
podnikatelům i fyzickým osobám darovací smlouvu pro daňové přiznání.
Platby můžete provádět po bohoslužbách nebo v kanceláři farního
úřadu nebo bankovním převodem, příp. složenkou, kterou Vám na
požádání doručíme.
Číslo našeho bankovního účtu u Poštovní spořitelny: 238480235/0300
Sestry a bratři,
těšíme se na každé setkání s Vámi i s Vašimi drahými v rodině církve,
přejeme radostné prožití Vánoc a pohodové dny nového roku 2012,
zdraví a spokojenost. Vyprošujeme pro Vás i Vaše rodiny hojnost
Božího požehnání.
Radana Váňová
předsedkyně rady starších

Šárka Sladkowská

Zdeněk Kovalčík

finanční zpravodaj

farář

Náboženská obec
Církve československé husitské
ve Zlíně
Štefánikova 6305, 760 01 Zlín
Telefon: 577 439 597 mobil faráře 737 475 945
E-mail: noccsh.kov@seznam.cz
Web: www.ccshzlin.cz

Pastorační dopis
PROSINEC 2011
Narodí se nám dítě, bude nám dán Syn,
na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno
jméno: Divuplný rádce a Vládce pokoje.
Izajáš 9, 6

Milé sestry a drazí bratři, vážení přátelé,
srdečně Vás pozdravujeme v adventu – v čase milosti a naděje,
kdy se všichni připravujeme ve svých rodinách na nejkrásnější
svátky roku – Vánoce. My jako křesťané toužíme s vděčností
oslavit příchod daru nad dary, jehož se dostalo světu
v betlémské noci, kdy se nám narodil Boží Syn a Spasitel Ježíš
Kristus, na jehož příchod se připravujeme. On dal a dává
perspektivu našim budoucím dnům, v něm a s ním se můžeme
společně radovat. On je to Světlo, které stále vede a osvěcuje
naše cesty. Proto si Vás dovolujeme v tomto požehnaném čase
oslovit a pozvat Vás, členy Vašich rodin i Vaše přátele a známé
do našich shromáždění, zejména těch svátečních, abychom
společně vzdávali chválu a dík Pánu, který přišel, přichází a
znovu přijde.
Vánoční a novoroční bohoslužby:
24. 12. – Štědrý den – „půlnoční“ bohoslužba – 21.30 hod. –
velký sál evangelického kostela
25. 12. – Boží hod vánoční – 8 hod. – malý sál evangelického
kostela
26. 12. – prvomučedníka Štěpána – 8 hod. – malý sál
evangelického kostela
31. 12. – Silvestr – díkůvzdání za Boží ochranu a vedení –
15 hod. – malý sál evangelického kostela
1. 1. 2012 – Nový rok – Jména Ježíš – 15 hod. – malý sál
evangelického kostela
V neděli 8. 1. o svátku Křtu Páně si také připomeneme 92.
výročí založení naší církve, a to nejen při ranní bohoslužbě, ale
také odpoledním koncertem Komorního sdružení pro duchovní

hudbu z Ostravy nazvaném „Loučení s Vánocemi“. V programu
zazní vánoční písně a koledy. Řídí Zdeněk Kovalčík a Pavla
Dědičová. Začátek koncertu je v 16 hod. Vstupné dobrovolné.
V lednu se konají tradičně ekumenická setkání, na která Vás
rovněž zveme.
Alianční modlitební týden se koná od pondělí do neděle ve dnech
9. – 15. 1. 2012 vždy od 18 hod. v malém sále evangelického
kostela. Téma – „Být jiného ducha“.
Službu si v jednotlivých dnech rozdělily zlínské církve takto:
Pondělí 9. 1. – Českobratrská církev evangelická
Úterý 10. 1. – Církev bratrská
Středa 11. 1. – Církev adventistů sedmého dne
Čtvrtek 12. 1. – Bratrská jednota baptistů
Pátek 13. 1. – Církev římskokatolická
Sobota 14. 1. – Církev československá husitská
Neděle 15. 1. – Křesťanské sbory
V rámci Týdne za jednotu křesťanů se uskuteční společná
ekumenická bohoslužba v sobotu 21. 1. v kostele sv. Filipa a
Jakuba ve Zlíně, začátek v 17 hod. Téma: „Všichni budeme
proměněni skrze vítězství našeho Pána Ježíše Krista.“ Při této
bohoslužbě bude kázat náš bratr farář Zdeněk Kovalčík.
Oznamujeme také, že 12. 2 2012 v 8 hod. se uskuteční Výroční
shromáždění naší náboženské obce v malém sále kostela.
Naše pravidelná bohoslužebná shromáždění se konají v evangelickém kostele vždy v neděli v 8 hod.
Biblické hodiny – každé pondělí v 18 hod. v kanceláři fary na
Štefánikově ul. 3605. Čteme ze Skutků apoštolských.
Úřední hodiny v kanceláři farního úřadu:
Pondělí: 9 – 12 hod. a středa: 13 – 17 hod.
V případě naléhavé potřeby kontaktujte faráře telefonicky.

