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Památka zesnulých 2021 
 

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

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

Obětinka od Vás bude vložena do věnce vystaveného ve sboru 2. listopadu  
od 10 do 17 hodin. V té době bude sbor otevřen k osobním modlitbám a ztišení. 

 

 
 

Díky za každého jednotlivce, který bere křesťanskou církev jako nositelku hodnot – 
duchovních, etických a sociálních. Díky za každého, kdo hledá víru v Pána Boha a snaží 
se ji ukazovat svým dobrým příkladem života. Kdo hledá v křesťanské víře osobní vztah 
k Bohu skrze jeho Syna Ježíše, našeho Pána a Spasitele. Díky za každého, kdo se modlí. 
Učíme se tak měnit své myšlení, rozhodování a jednání, abychom žili život, který 
nekončí smrtí, ale osobním setkáním s Pánem Bohem - životem věčným.  
 
Přikládáme složenku s prosbou o podporu náboženské obce v její sociální práci, 
potravinové pomoci a podpoře mladých lidí v Domově na půl cesty Maják. Prosíme také 
Vás, kdo jste ještě nezaslali roční členský příspěvek ve výši 500 Kč, abyste tak učinili na 
číslo účtu: 35-7932390207/0100. 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 nějakou pomoc s nákupem, podporu, návštěvu 
apod. Budeme se snažit Vás co nejrychleji kontaktovat a navštívit.     

 
obraťte 
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Připravujeme koncerty a společné zdobení stromku: 
13. listopadu v 18 hodin – Nejkrásnější árie 
4. prosince v 18 hodin – varhany, zpěv, flétna 
5. prosince v 11:15 hodin – společné zdobení vánočního stromku 
18. prosince v 18 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 literaturou, budujeme přátelské  
společenství lidí, kteří si vzájemně pomáhají. Nikdy nechybí i malé občerstvení. 
Každou neděli v 10 hodin prožíváme setkání při bohoslužbě, na které jsou všichni 
vítáni. Nevadí, že to bude třeba poprvé nebo po mnoha letech.  
Domluvit si můžete osobní rozhovor či návštěvu farářky.  
Setkávají se také děti ve čtvrtek od 16 do 17:30 hodin ke kroužku „Biblická putování“; 
mohou přijít i s rodičem, či prarodičem. 
 
Kdo máte přístup na internet, čtěte webové stránky naší náboženské obce na adrese 
www.ccshmichle.cz a na Facebooku na adrese Sbor Alberta Schweitzera. 
 
Na závěr pak pro povzbuzení text z Písma:  
„Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu, 
umíráme-li, umíráme Pánu.“ (Ř 14,7n) 
 
Za radu starších Vás pozdravují a k setkání zvou: 
 

předsedkyně rady starších                        farářka                                          finanční zpravodajka 

 

 


