
PROGRAM VELIKONOČNÍHO TÝDNE

SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V LETOVICÍCH

KOLIK ZBÝVÁ Z NOCI?
 Milé sestry, bratři a přátelé

Rádi bychom spolu s Vámi prožili letošní Velikonoce se stejným úžasem nad Boží
láskou, jako i v jiných letech. Můžete proto přijmout aktivity a program, který jsme
připravili.

27.3-4.4 Někdy se soustředíme jen na Velký Pátek a Neděli Vzkříšení, i když i dny,
které těmto událostem předchází, jsou naplněny hlubokou zvěstí. Proto jsou
připraveny materiály, díky kterým můžete tyto dny projít. Program je pro dospělé i
děti. Info dostanete u Aleny Krupa. 

29.3-31.3 Velikonoce jsou příležitostí zkoumání, kde na cestě  víry právě jsem. V
uvedených dnech, můžete využít osobního nebo online setkání s kazatelem nebo
některým ze starších, kteří jsou připraveni naslouchat a modlit se  s vámi, při
zpovědním rozhovoru.(zpověď nemusí být jen přiznávání hříchů, ale také sdílení.
Rozhovor si domluvte individuálně.

1.4  Nechme znít jen příběh a nechme ho rozeznít ve vlastních srdcích. Vysílání
proběhne na youtube kanálu sboru od 18:00. 

2.4  Evangelium Velkého Pátku při celorepublikové bohoslužbě z CB Soukenická v
10:00. Odkaz bude též na www stránkách sboru.

2.4 Na Velký Pátek v odpoledních hodinách srdečně zveme k Večeři Páně, která
bude sloužena fyzicky v modlitebně, po skupinkách. Je možno se hlásit na
jednotlivé časy. od 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00. Hygienická pravidla budou
dodržena, nezapomeňte na respirátor. Prosím hlaste se dopředu kazateli nebo
někomu ze starších sboru.

4.4  Evangelium Neděle vzkříšení při společné seniorátní bohoslužbě vysílané z CB
Brno Kounicova od 10:00. Odkaz bude též na www stránkách sboru. Kázat bude
Petr Asszonyi, který bude také tuto neděli uveden do služby Seniora Jihomoravské
oblasti.
7.4  Online modlitební setkání od 18:00 na googlemeet. Velikonoční svátky
uzavřeme společnými modlitbami, ke kterým zveme všechny, i když jen online.
Pozvánky budou rozeslány a odkaz bude též na www stránkách sboru.
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