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Památka zesnulých 2022 
 

Vážené sestry a bratři v Ježíši Kristu, milí čtenáři dopisu! 
 
Přiblížily se svátky připadající v kalendáři na 1. a 2. listopad. Dny, kdy si připomínáme 
Památku mučedníků a svědků Páně a Památku blízkých zesnulých.  
 
Na přiloženou obětinku (kartičku) napište jména těch, na které si přejete jmenovitě 
vzpomenout při pobožnosti, na kterou Vás také zveme:  
 

2. listopadu v 18 hodin v našem sboru Alberta Schweitzera. 
 

Obětinka bude vložena do věnce vystaveného ve sboru 2. listopadu od 
10 hodin ráno. Sbor  bude otevřen k osobním modlitbám a ztišení až 
do zahájení večerní pobožnosti. 
 
Na zemřelé vzpomínáme, protože pro nás byli důležitými příklady, 
něco nás důležitého naučili a vyjadřujeme jim tak svou vděčnost.  
Především však je připomínáme Pánu Bohu v naději, že jsou s ním již 
v Božím království, ve stálé Boží přítomnosti.  
 

 

Prožíváme nelehký čas. Každý, kdo nepanikaří, nepřeje sluchu těm, kdo rozšiřují 
nejistotu a z ní pramenící obavy, které ústí v nenávist, je připraven žít skromnějším 
životem, přispívá k atmosféře vzájemné soudržnosti a pomoci. K té se snažíme přispívat  
v naší náboženské obci konkrétní pomocí sociálně ohroženým lidem především 
pravidelnou týdenní potravinovou pomocí. Na ní navazuje i pomoc materiální  
a duchovní. Každý, kdo je připraven k nějaké pomoci, empatii až i oběti, je člověkem 
dobré vůle. Finančně dosud přispělo 40 dárců, vedle sbírek při bohoslužbách.  
 
Přikládáme složenku s prosbou o podporu náboženské obce v její sociální práci, 
potravinové pomoci a podpoře mladých lidí v Domově na půl cesty Maják a Koruna. 
Prosíme Vás, kdo jste dosud nezaslali roční členský příspěvek ve výši 500 Kč, abyste tak 
učinili na číslo účtu: 35-7932390207/0100, nebo osobně při návštěvě sboru. Na 
složence (i na obálce) je ručně vepsáno číslo Vaší členské legitimace, které slouží také 
jako specifický symbol, tedy pro identifikaci plátce a dárce. Děkujeme.  
 
Dejte nám vědět, kdo potřebujete pomoc s nákupem, podporu, návštěvu apod. 
Budeme se snažit Vás co nejrychleji kontaktovat, navštívit a pomoci.     
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Plánujeme znovu koncerty: 
Sobota 26. listopadu v 18 hodin – Varhany vážně nevážně 
Sobota 17. prosince v 19 hodin – Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční 
 
Můžete se k nám také přidat v úterý od 17 hodin k „Setkání nad Biblí“. Společně 
přemýšlíme a diskutujeme nad biblickými texty a hledáme v nich odpovědi na otázky 
osobní víry a života.  
Každou neděli v 10 hodin konáme bohoslužby, na které jste vždy vítáni.   
Domluvit si můžete osobní rozhovor či návštěvu farářky.  
Děti se setkávají ve čtvrtek od 16 do 17:30 hodin ke kroužku „Biblická putování.“  
„Celá neděle pro děti“ se koná 2. neděli v měsíci od 9:30 do 16:00 hodin. 
 
Kdo máte přístup na internet, sledujte webové stránky naší náboženské obce na adrese 
www.ccshmichle.cz a na Facebooku na adrese Sbor Alberta Schweitzera. 
Hledáme a zveme zájemce o loutkové divadlo. Přijďte se zapojit do příprav pro dětská 
představení.  
 
Nejsme početně velkou náboženskou obcí. Z počtu 200 členů se osobně zapojuje či 
přispívá kolem 45. I taková skupina je schopná pomáhat kolem 150 lidem týdně, 
organizovat pravidelný kroužek a měsíčně celodenní program pro děti, navštěvovat 
nemocné a jinak potřebné, setkávat se při bohoslužbách, naslouchat si a podporovat se; 
vést jeden druhého k opravdové a činné víře. Budeme šťastni, když se přidáte.    
 
Za radu starších Vás pozdravují a k setkání zvou: 
 

 

předsedkyně rady starších                           farářka                                          finanční zpravodajka 

 

 

  

Obětinka 


