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Bože, ve své přízni sytíš všechno, co žije.
(Ž 145,16)
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Úvodem…

Biblická úvaha

Milí čtenáři,
s novým školním rokem se rozbíhají
jednotlivé sborové aktivity. Ty osvědčené,
zažité, ale i některé zcela nové. Nový
začátek prožívají naši sousedé s nástupem
nové farářky, jinde vzpomínají na začátek
před mnoha lety.
Nový začátek... Možná jste to také někdy
tak prožívali. Na začátku nového školního
roku sedím nad prázdným čistým sešitem
a umiňuju si: tento sešit bude krásně
popsaný, bez chyb a bez škrtání a bez
čmáranců. Ale už vzápětí se objeví první
vada na kráse, pak další, a pak už nezbývá
než si říct: tentokrát to nevyšlo. Ale příště,
příště určitě...
A tak si říkám, kolik nových začátků člověk
vlastně potřebuje? A jak často? Bohu díky,
s Ním můžeme nově začínat třeba každý
den. Každý den smíme nově začít Jemu
důvěřovat, od Něho vše očekávat. A
každý den smíme začít tuto svou důvěru
(víru) promítat do svých vztahů k druhým
lidem i celému Božímu stvoření.
Vaše redakce

Hospodin podpírá všechny klesající
a všechny sehnuté napřimuje. Oči
všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty
jim v pravý čas dáváš pokrm,
otvíráš svou ruku a ve své přízni
sytíš všechno, co žije.
Žalm 145, 14-16
Milé sestry, bratři,
je čas sklizně. Zajisté Vám to
nemusím připomínat. Víte lépe než já,
co vše to obnáší.
Je čas sklizně a my sbíráme plody
toho, co jsme zaseli, co vzešlo a co
plody přineslo.
Protože nás Hospodin obdařil svou
přízní...
Věta, kterou bychom mohli snadno
přehlédnout. Prostě ji přečteme a
jdeme dál. Zastavme se ale a
přemýšlejme chvíli nad tím, co to
vlastně znamená být příjemcem
Hospodinovy přízně.
HOSPODIN – ten, který nám
někdy může připadat tak vzdálený,
vznešený, nedostupný...
HOSPODIN – ten, který nás
obdařil svou přízní, zajímá se o nás,
posílá k nám své posly, zachoval nám
Slovo, skrz které ke svému lidu
promlouvá, nakonec nám poslal
svého Syna, vydal nám svého Syna...
HOSPODIN. Víme o něm dlouho.
Slýcháme o něm léta a může nám
2

připadat samozřejmé, že nás sytí, že
je tady pro nás, že se zajímá a že má
péči. Je to snad jeho „povinnost“,
jeho „práce“, jeho úkol, ne?
Je samozřejmé, že Hospodin
podpírá všechny klesající a všechny
sehnuté napřimuje. Nebo není?
Každý rok vedeme diskuze o tom,
čeho se kolik urodilo, jaký byl ten
který rok, co mohlo být jinak a jak by
to pak vypadalo a taky vzpomínáme
na to, jaká hojnost byla v roce 19xx.
A pak jsou také lidé, kteří zaseli, ale
nemůžou sklidit, protože musí opustit
své domovy a přichází i o své blízké.
Jsou lidé, kteří zaseli, ale živel
způsobil, že vůbec nic nesklidí a jsou
rádi, že nepřišli o své domovy.
Někteří.
Jsou lidé, kteří nemají prostředky
ani na to, aby nasytili své rodiny,
natož na osivo a sadbu...
Ale zní Slovo, že Hospodin
podpírá!
Hospodin
napřimuje!
Hospodin dává pokrm, otvírá ruku a
sytí!
Neznamená to, že budeme mít
všeho
nadbytek,
nebo
aspoň
dostatek. Ani to neznamená, že nikdy
nebudeme na kolenou, ubolení,
otlučení a bezradní. Vždyť i žalmy
mluví o těch, kteří se v situaci tísně
nachází, kteří jsou potřební a po
zásahu Hospodina volají. A pak jeho
zásah vyznávají. Je to zkušenost

mnoha generací, mnoha jednotlivců a
věřím, také zkušenost mnoha z Vás.
Abychom na Hospodinovu přízeň
nezapomněli, dnes opět čteme ujištění
o tom, že nás Hospodin obdařil svou
přízní. Neuvěřitelnou, nepopsatelnou
láskou, ve které se k nám sklání a
podpírá, napřimuje, sytí nás plody
práce i dary duchovními a vrací
naději.
Milé sestry, bratři, Hospodin
podpírá, i mě často podepřel.
Hospodin napřimuje. I mě zas a
znova rovná. Hospodin vrací naději,
otvírá svou ruku, zahrnuje přízní a
sytí. Mnohokrát to i pro mě udělal a
pořád se stará. Můžeme zapomínat na
díky? Můžeme... Ale když si
vzpomeneme na všechno, co pro nás,
co pro Tebe Hospodin učinil a činí,
nesmíme mlčet.
Pozvedněme svá srdce, otevřeme
svá srdce a ústa! Dík a chvála nám
připomene naději, pozvedne naše oči
k Hospodinu a v jeho otevřené ruce
najdeme vše, co je potřeba!
Otče, dáváš nám víc, než dokážeme
vidět a přijmout. Uč nás přijímat,
brát si z tvých darů. Prosíme, uč nás
také děkovat, milovat a sloužit!
Amen
Alexandra (Sandra) Prčíková
farářka v Hrubé Vrbce
a Velké nad Veličkou
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CO NOVÉHO U SOUSEDŮ...

Vrbecko-velický sbor má novou farářku
Zdravím Vás, milí Javorničtí!
Váš zájem mě velmi těší a cítím se poctěna, že k Vám
mohu tímto způsobem „promluvit“. Nejsem ani mladá,
ani stará a stojím na začátku nové etapy svého života.
Cesta k tomuto okamžiku byla dlouhá a náročná.
Vyrostla jsem v křesťanské, reformované rodině v metropoli slovenského
Východu, v Košicích. Mám tři sourozence a už léta, od roku 2002 jsem žila v
České republice – daleko od rodiny. Domov jsem před skoro pěti lety nalezla na
moravském Slovácku, v Ratíškovicích, kam jsem se přivdala.
Tam se také dovršila má pouť k následování povolání, které ke mně od Pána
Boha zaznělo už dávno. Nejdřív jsem se mu vyhýbala pokusy dostat se na
vysoké školy se sociálním oborem, dočasným odříznutím se od církve a života v
ní, pak dlouhým studiem a odmítáním rozhodnutí pro službu v církvi, … ale
Pán Bůh je trpělivý... a věrný … A já jsem nakonec tady, na Horňácku. Ať je tedy
Bůh s námi všemi v tom, co děláme a co je před námi!
Sandra Prčíková

V Uherském Hradišti slavili 90-té výročí založení sboru
Slavnostní odpoledne bylo zahájeno bohoslužbami,
na nichž se podílel téměř celý seniorátní výbor. Jejich
součástí bylo i pověření nově zvoleného staršovstva a
úžasný zpěv hned několika písní (stále ještě) nového
pěveckého sboru. Poté byla představena publikace
vydaná při této příležitosti – farářská práce vikáře
Emila Ženatého o novodobé evangelizační práci na
Moravském Slovácku doplněná o přepis roku 1924 ze
sborové kroniky. Shromážděné pozdravili bývalí faráři, hosté z okolních sborů i
místní ekumeny. Závěrečná část patřila koncertu Tomáše Najbrta a bohatému
občerstvení.
Zejména tu část o neúnavné misii bratra faráře Jadrníčka ze Zádveřic jsem
poslouchala s úžasem jak bez auta, často na kole či pěšky na mnoha místech
Slovácka (od Luhačovic po Kyjov) přednášel, přesvědčoval, organizoval, konal
biblické hodiny v rodinách i bohoslužby. Tak vznikl nejen hradišťský sbor s mnoha
kazatelskými stanicemi, ale i sbor kyjovský. Poslouchala jsem i se studem, že toto
misijní úsilí na Slovácku vycházelo ze sborů v Zádveřicích, Hustopečích a
Kloboukách u Brna, zatímco javornický sbor setrval ve své uzavřenosti. Propadli
jsme klamu, že víra je něco jen mezi mnou a Bohem, něco o čem je neslušné mluvit
a do čeho druhým nic není. Ale my všichni, kdo patříme Kristu, sice nejsme ze světa,
ale On nás do světa posílá. Posílá nás dosvědčovat druhým Jeho lásku a přízeň. A to
stále zůstáváme svému okolí dlužni.
Světlana Greplová
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STALO SE VE SBORU...
Sborové odpoledne
Nedělní odpoledne 22.6. jsme trávili společně na
farské zahradě. Děti si na deseti stanovištích
plněním zábavných úkolů připomínaly jednotlivá
přikázání Desatera, které se právě probíralo
v nedělce.
Dospělí zatím jedli, pili, bavili se – a nakonec i společně
zpívali. Zajímá vás, co jsme jedli? Výbornou skopovou
pečínku. Za to patří velký dík Petruchovým z Doliny!
Dětský letní tábor 28.6. - 4.7. 2014
Co se mi ihned vybaví, když se řekne slovo „tábor“? Strach a hrůza, kterou jsem prožíval
před odjezdem na letošní tábor. A potom hned ta pohoda a klid, které jsem zažíval po celý
týden na Ranči Rovná v Jankovicích. Opakoval jsem si tam dokolečka jedno slovo:
dovolená. Byla to svým způsobem dovolená. Dobrá parta vedoucích, skvělý a svědomitý
hlavní strýc Šimša, vtipní sporťáci, u nichž na chatce jsem byl „pečený – vařený“, a také
moc milí malí (někteří větší než já) táborníci, kteří (snad kromě mytí) ochotně plnili
všechny povinnosti - a kdyby nechali doma ty své mobily, nebylo by snad už opravdu co
vylepšovat. Letos jsme probírali příběhy proroka Eliáše. Já jsem chtěl dětem trochu
zatopit, a tak jsem zkoušel každý večer biblické verše, které se vztahovaly na daný příběh
„největšího z proroků“. Už první večer jsem zjistil, že jsem hlavně zatopil sám sobě,
protože po večeři se okolí naší chatky zaplnilo davy dětí dychtivých po „bodech navíc“,
které inkasovaly za dobře odříkaný verš. Také jsem jednou zaspal ranní modlitební ztišení
– ani moji spolubydlící mě nevzbudili. Bavilo mě podnikat divoké nájezdy do chatek a
vyhazovat z nich všechno, co bylo neuklizené (např. plesnivou oravskou zabalenou spolu
s vánočkou v peřině, která se válela u odpadkového koše).
Moc jsem si pochutnal na skvěle připravené ovečce díky, bratři! Měl jsem možnost vystoupit jako
„předskokan“ kapely Invisible? - díky, kluci! A střílel
jsem ze samopalu - díky, milí vojáci! Ale neodpustím si
jednu farářskou poznámku nakonec: celý týden jsem
intenzivně vnímal a prožíval, že tam táboříme jako církev
- a že Bůh je uprostřed nás.
Petr Kulík
--------22. července proběhnul v našem kostele opět tradiční Koncert pro Javorník v podání
Javornických smyčců, opět byl kostel plný do posledního místa, opět to byl skvělý prožitek,
opět se dlouze tleskalo…
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NG festival 2014
Druhý týden srpna začíná skoro již tradičně patřit
festivalu NG fest. Tato akce na počátku svého
tvůrčího vzniku jistě měla nějaké své vzory
v blízkém i vzdálenějším okolí, v podobně
zaměřených festivalech, které již svoji historii
mají. Po druhé repríze NG se organizátorům
zdálo, že to všechno stojí příliš mnoho sil a
výsledek je „nejistý“ (otázkou je, co vlastně má
být onen „výsledek“). Tehdy jsem některé prosil, aby vydrželi, aby bylo další
pokračování a aby se tak už vložená energie dále úročila. Myslím, že hlavní
„výsledek“ festu má být to, že se vůbec tato událost „uděje“. Že to proběhne. Že se
sjedou kapely, že se sejdou posluchači i neposluchači (to jsou ti, co jen tak projdou
okolo, ale přesto nechtěně nasají atmosféru nebo zvěst), že zazní slovo a že si mnozí
odnesou sluchový i vizuální zážitek – neboť jeden obraz je často lepší než tisíc slov.
Do této úžasné, zvěstně-pohodové podoby pomalu a jistě zraje i NG-fest. Ačkoliv tyto
věty nejsou syntakticko-dialektickým rozborem hudby, zpěvu a textů, přesto mě víc a
víc vyhovuje i oslovuje žánrová pestrost festivalu. Svoje si může užít folkař,
funkysta, bluesař nebo rockysta (ještě ten metáááál – ten tu nebyl). Prakticky viděno
– teď si poslechnu, a při dalším můžu jít na svačinu nebo obhlédnout stánky. Letošní
ročník byl krásně poskládaný, všechno postupně gradovalo – řečníci i kapely (letos
nejlepší bylo opravdu nakonec).
Dívám se na tuto akci „svrchu“ – trochu z nadhledu se snažím vnímat ne
jednotlivosti, ale celek a poslání. Ne přehmaty na hmatnících nebo v organizaci nebo
v meteorologické nedokonalosti, ale celkové působení toho, že se tato akce tady a teď
děje a doufám, že ještě dít bude. Díky za všechny kmitající organizátory a za všechny
přípravy a těším se na příští rok.
Dalibor Grepl
28. září jsme hostili návštěvu – přijel
autobus sester a bratří z Pozděchova u
Vizovic i se sestrou farářkou Jiřinou
Kovářovou. Po bohoslužbách poseděli
dospělí ve sborovém domě u stolů plných
dobrot a s velkým zájmem si vyslechli
povídání o historii i současnosti našeho
sboru. Jejich mládež mezitím trávila čas
na zahradě s naší mládeží ve veselém a
družné zábavě. Na závěr nás pozvali na
návštěvu k nim.
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Pastorálka 19. září.
Pastorálka v Javorníku se nekoná ani
jednou za měsíc, ani jednou za rok. Je to
naprosto výjimečná příležitost: pohostit
u nás tolik farářů a farářek najednou.
Mnozí z Vás to vzali velmi vážně, a tak
faráři a farářky našeho seniorátu
odjížděli usměvaví, spokojení, naplněni
nejen Slovem a různými dojmy, ale i
dobrým jídlem a pitím. Děkuji Vám za
to. Díky patří také panu starostovi
Hozákovi a pracovníkům a pracovnicím
Obecního úřadu, kteří nám připravili
oběd na který se nezapomíná. Tím
obědem myslím úvodní pěknou řeč o
Javorníku, jídlo, pití, kávu, příležitost k
povídání a při vycházení malý dárek na
cestu pro každého. A já jsem si opět s
vděčností uvědomil, že je krásné žít
mezi lidmi, kteří se umí postarat o
hosty.
Petr Kulík

podpory, inspirace, korekce. Ba, je tu
staršovstvo. Manželka. Ale kolega je
kolega. Tak mi to aspoň vychází, když
srovnám svoji existenci farářskou a
psychologickou. Jako farář jsem nějak
osamělý.
Aspoň v rámci možností toto ošetřují
pastorální
konference,
takřečené
pastorálky. Církevní řády stanovují, že se
kazatelé z daného seniorátu na ně
scházejí jednou za měsíc. Tak se také
děje.
Pokud vím, tak kromě brněnského
seniorátu je mají vždy v pondělí (Brňáci
v úterý, aby zachovali volné pondělí pro
kazatele). U nás, ve Východomoravském seniorátu, se střídají místa.
Zátěž hostitelských povinností se tak
rozloží a je zajímavé poznat atmosféru
každého místa. Programy připravuje
komise, v současnosti ve složení Radmila
Včelná, Michal Vogl, Petr Kulík a Ivan
Ryšavý. Z čeho se pastorálka skládá?
Úvodní pobožnost. Asi 15 min. Střídají
se postupně všichni kazatelé. Tam nejde
o "poučit se o Bohu", ale mluvit s ním.
Na začátku školního roku, v Adventu a
Postu
místo
pobožnosti
slavíme
bohoslužby s večeří Páně.
Kázání. Opět se střídají postupně
kazatelé.
Protagonista je
přednese. Poté
je
komentuje
recenzent (toho
si
kazatel
předem vybral,
poslal mu text kázání, recenze je tedy
předem připravená). Diskuse o kázání

Pastorálky
Zazněly ve Vašem zaměstnání věty "To
mně dalo zabrat!" "To ti věřím, já to taky
tak špatně zvládám" "Podívej, pochválili
mě" "Teda tos zvládl úžasně" "S tím si
nevím rady" "Mně se osvědčilo" "Poslyš,
podle mě jsi úplně vedle"... ? Všimli jste
si v detektivkách těch situací, kdy
několik kriminalistů říká svoje postřehy,
hypotézy jak se věci mají, nápady co
dělat – a tom proudu myšlenek se zrodí
ta klíčová, která povede k vypátrání?
Zkrátka když lidé mohou sdílet svou
práci, je jim v tom lépe a tu práci dělají
taky lépe. A co farář? Má toho málo,
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(často i o jiných věcech, jak se k nim
dostaneme).
Žhavé téma. Referát o synodu, o
zajímavé knížce, o farářských platech,
přípravě Agendy...
Kdo co umí. To je hlavní odborný
referát, tak na 90 minut. Často zveme
hosty, někdy z vlastních zdrojů.
Doc. Roskovec: Evangelium
podle Jana. Prof. Trojan:
Sekularizace. ThDr. Gallus:
Semiotika. R.Včelná: Liturgie a
sémantika. B. Heller: Biskup
Baláž... Atd.
Já farář. Postupně přijde řada
na každého. Většinou je řeč o tom, jak a
kudy vedla kazatelova cesta. Jak se
vyvíjel jeho duchovní profil, studium,
sbory. Někdo mluví o tom, co ho ve
farářské práci těší víc a co méně. S čím
si ví rady a s čím neví. Myslím, že díky
tomu se lépe známe a jsme si bližší.
Stejně důležité jako to všecko jsou
přestávky a společný oběd. To je jak v
židovské škole, hovory a hovory.
Technické: kdo koho zastoupí, kam se
odveze lešení... Ale i osobní a odborné.
Jednou za rok máme společnou
pastorálku s farářkami a faráři
Evangelické
církve
Augsburského

vyznání ze Slovenska, Myjavského a
Povážského seniorátu. Jednou u nich,
jednou u nás. Vždycky znova mě
udivuje, jak jsme odlišní. Víc si pak
vážíme něčeho, co jsme považovali za
samozřejmé. Třeba jak jsme málo
hierarchičtí (pán seniór požívá stále
obřadnou úctu, ač i to už není
co bývalo). Jinde nás zase
inspirují a zahanbují (jak
iniciativně
vstupují
do
veřejného prostoru).
Pastorálku mají ve všech
seniorátech.
Není
nikde
stanoveno, jak má vypadat.
Tak se liší. A ovšem liší se taky
atmosférou. Zažil jsem pastorálky
přátelsky uvolněné, bojovně polemické,
odborně soustředěné, znuděně formální,
pastorálky - hostiny...
Naše východomoravské patří, podle
mých zkušeností, k těm lepším. Protože
farářky a faráři jsou poctiví lidké,
kterým jde o věc. Protože se výborně
osvědčily nové formy (já farář, recenze
kázání...). Protože naši senioři (rozuměj
šéfové) jsou čím dál laskavější a víc
podporující.
Ivan Ryšavý, konsenior VMS
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Brigáda
Na opravě kamenné zídky za kostelem proběhly další brigády 27.9. a 4. 10. Udělal se
kus práce při dobrém počasí i při dobré náladě i skvělé péči o žaludky brigádníků.
Děkujeme všem. Zbývá už jen málo – usadit několik kamenů a krycí cihly.

Sbírky
V posledních měsících proběhly tyto sbírky:
červen - sbírka solidarity sborů-2990 Kč.
červenec – sbírka na NGfest – 6644 Kč.
září - sbírka pro Evangelickou akademii - 2800 Kč.
Všem dárcům děkujeme!!!!

BUDE
Milí bratři, milé sestry, v letošním roce došlo ke změně v přípravě
konfirmandů. Půl roku jsme na staršovstvu přemýšleli, jak se odpovědně
vyrovnat s faktem, že počet konfirmandů není v poslední době nijak vysoký.
Nakonec jsme se rozhodli, že konfirmační přípravu zkrátíme. Už nebude trvat
1,5 roku, ale pouze 1 rok – přesně od Květné neděle do Květné neděle. Což
především znamená, že se letos na Neděli díkčinění neuskuteční „zápis“
konfirmandů. Konfirmandé budou mít možnost se zapsat přímo při
Konfirmační slavnosti 2015, kdy tak dojde k symbolickému „předání štafety“
mezi dvěma ročníky konfirmandů. Pokud Vám cokoli nebude jasné, obracejte
se přímo na br. faráře Kulíka.
Milí bratři, milé sestry, zveme Vás všechny na pravidelné BIBLICKÉ
HODINY, které už probíhají každou středu v 18.30 h na faře. Budeme
společně probírat právě ty biblické oddíly, na které bude v neděli br. farář
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kázat. Přijďte mu tedy pomoci promyslet právě to Boží slovo, kterým se
následně budou duchovně „živit“ všichni účastníci nedělních bohoslužeb.
Přesvědčte se, že to není nuda! Právě naopak: Vaše účast na biblické hodině
dokonce může umocnit užitek z nedělního kázání.
Nové sborové aktivity
Srdečně Vás zveme na NEDĚLNÍ STUDIUM PÍSMA, které se bude
v tomto kalendářním roce konat 2.11. a 7.12. (tedy 1. neděli v měsíci) od
15.00 h. Co Vás čeká? Skupinová práce a diskuze nad daným oddílem Písma,
což je velmi zábavné a hlavně duchovně obohacující. Nikdo se nenudí, nikdo
nespí. Pravda: je to časově dost náročná akce. První setkání trvalo celé tři
hodiny! Ale zaprvé: ani jsme
si nevšimli, že ten čas tak letí.
A zadruhé: někteří bychom
nad Písmem klidně přemýšleli
a diskutovali dál.

A rovněž srdečně Vás zveme na STUDIUM KŘESŤANSKÉ VĚROUKY.
První setkání se uskuteční v neděli 19.10. v 17.00 h na faře (v případě velkého
zájmu se můžeme přestěhovat do sborového domu☺ Další termín(y)
domluvíme společně, aby nám čas vyhovoval.
Pokud se tedy sami sebe někdy ptáte: Čemu vlastně věřím?, a pokud máte
chuť přemýšlet a diskutovat o různých věroučných otázkách, toto studium je
právě pro Vás. Společně se budeme zamýšlet nad pasážemi čtyř vyznání víry,
ke kterým se naše ČCE hrdě hlásí (Augsburské, Helvétské, Bratrské a České),
které však žel málokdo zná. A budeme tyto oddíly konfrontovat s věroučnými
texty jiných církví (např. s Katechismem katolické církve). Nebojte se toho!
Stačí, že se toho bojí br. farář! Vy se nemáte čeho bát.
Téma prvního (a jistě i několika dalších) setkání má název: O Písmu svatém.
Budeme tedy na základě článků jednotlivých vyznání víry přemýšlet nad tím,
jak vlastně ve víře chápeme Bibli, čím pro nás Bible je, nebo by měla být.
Z dalších témat, která přijdou na řadu, bude-li z Vaší strany o toto studium
zájem: O Marii a svatých; O svátostech: o křtu a večeři Páně; O zpovědi; O
církvi; O ospravedlnění, víře a dobrých skutcích; O smrti a o tom, co je po ní
(očistec?); O vzkříšení, posledním soudu a životě věčném.
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Tabulka sborových akcí - podzim 2014
Po
Út

18.30 - staršovstvo - 1. úterý v měsíci

St

18.30 – biblická hodina

Čt

14.00 – biblická hodina pro děti – ve škole
15.00 – konfirmační příprava

Pá

15.15 – Kroužek Ochránců Božího Stvoření
17.30 - příprava NŠ (2x měsíčně)
18.00 - dorost
19.00 - zpěv

So
Ne

18.00 - mládež
10.00 – bohoslužby a současně nedělní škola pro děti:
předškoláci ve sborovém domě, starší na faře
rodinné bohoslužby - 1. neděle v měsíci
čajovna - 1. neděle v měsíci
15.00 - nedělní studium písma - 1. neděle v měsíci
14.00 - bohoslužby na Suchově - 2. neděle v měsíci

V nedělní škole probíráme témata související s církevním rokem – každou neděli jeden
biblický oddíl k danému tématu, např. teď v říjnu o vděčnosti.
Zveme všechny děti v neděli do nedělky a starší i ve čtvrtek na biblické hodiny a
v pátek do dorostu!
V KOBSu se v současné době snažíme vidět krásu Božího stvoření a zachytit ji na
fotografii – připravujeme pro vás výstavu, můžete se těšit!
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DÍKŮVZDÁNÍ ZA ÚRODU
bohoslužby se slavením svaté večeře Páně
a sbírkou pro sociální a charitativní pomoc

neděle 19. října 2014 v 10:00 hod. v kostele
V neděli 26.10. sbírka na Jubilejní toleranční dar.
Nyní probíhá sbírka Javorník pomáhá Javorníku (ve Slezsku)
———–———

Beseda s pracovníkem CHKO na téma Bílé Karpaty a ochrana
životního prostředí ve středu 29.10. v 17.30 hod ve sborovém
domě.
2.11. 2014 během čajovny po bohoslužbách bude vernisáž
výstavy fotografií dětí z KOBSu. Přijďte!

SALÁR
staršovstvo vyhlašuje sbírku salárních darů za r. 2014:
pátek 24.10. v 16:30 - 19:00 hod + sobota 25.10. v 9:00 - 12:00 hod

Bezhotovostní platby posílejte na sborový účet č.:
1444717349 / 0800 (k identifikaci používejte VS: číslo domu)
O bezhotovostní platbě informujte vždy pokladní sboru.
Za všechny dary upřímně děkujeme.
Javornický evangelík - sborový časopis. Vydává Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Javorníku nad Veličkou.
69674 Javorník 111, e-mail: javornik-nad-velickou@evangnet.cz, http://javornik-nad-velickou.evangnet.cz, redakce: P.Kulík,
S.Greplová, L.Mikáč. Bankovní spojení: 1444717349/0800. Dary vítány. Vychází 4x za rok. Neprodejné
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