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Prosinec 2017 

Milí přátelé, sestry a bratři v Kristu, 

 

rok 2017 se pomalu chýlí ke konci a s ním i rok církevní. Nový církevní rok začíná adventem a my Vás v tomto 

čase milosti a naděje srdečně pozdravujeme. 

V našem shromáždění na Vás neustále myslíme a modlíme se za to, abyste byli věrni Bohu, abyste posíleni na 

duchu i na těle obstáli před Boží tváří v každodenních radostech i starostech. 

Kladenský sbor je živé společenství, které je otevřené pro každého z Vás. Dovolujeme si Vás proto pozvat nejen 

na bohoslužby, ale i na další naše aktivity, jejichž přehled najdete na našich webových stránkách i ve sborovém 

časopise. Sestry a bratři, těšíme se na každé setkání s Vámi i s Vašimi drahými v rodině církve. 

Chceme Vám tímto dopisem popřát radostné prožití adventního času, Vánoc a pohodové dny nového roku 2018. 

Vyprošujeme pro Vás i Vaše rodiny plnost Božího požehnání a děkujeme Vám za poskytnutí finančního 

příspěvku podporujícího život a činnost našeho sboru. Zároveň upozorňujeme na celocírkevní úpravu – od roku 

2018 bude doporučený členský příspěvek na hospodaření církve činit 500 korun ročně. 

Jako Boží lid jsme připraveni Vám i členům Vašich rodin posloužit při nejrůznějších příležitostech i událostech 

Vašeho života. Proto Vás prosíme, abyste nám nahlásili případnou změnu adresy či dalších kontaktních údajů. 

Na závěr nám dovolte, abychom Vás seznámili s programem setkávání o Vánocích. 

24. 12. 2017 Štědrý den (neděle) 15 hod., 23 hod. (bohoslužby) 

26. 12. 2017 2. svátek vánoční – Štěpán (úterý) 9 hod. (bohoslužba) 

31. 12. 2017 Silvestr (neděle) 9 hod. (bohoslužba) 

15 hod. (posezení před Novým rokem) 

 

Jménem kladenského sboru Vás zdraví: 

 

 

Phanuel Osweto Pavla Vlková Eva Bodláková Kamila Krucká 

farář předsedkyně Rady starších tajemnice finanční zpravodajka 

 

mailto:kladno@ccshpraha.cz
http://www.ccshkladno.unas.cz/

