5. října 2020
PROTO SE TÍM VÍCE MUSÍME DRŽET TOHO,
CO JSME SLYŠELI, ABYCHOM NEBYLI STRŽENI
PROUDEM.
ŽIDŮM 2,1.

Sestry a bratři,
v době zpřísněných protiepidemických opatření, chceme opět t outo cestou přiblížit několik
novinek z dění v Křesť anském společenst ví, z. s . Chceme Vás rovněž vybídnout, abyst e v těcht o
dnech intenzivněji sledovali naše internet ové stránk y a facebook ový pr ofil, k de se snažíme dávat
aktuální informace a t ipy pro nynější nezvyklé a pro m nohé náročné období.

Zrušeno, odloženo…
V důsledku protiepidemických opatření rozhodlo vedení Křesťanského
společenství, z. s., o zrušení následujících akcí:
- Setkání seniorů na Karmelu, plánované na 17. října 2020
- Festival pěveckých sborů, plánovaný na 8. listopadu 2020 (původně 1.
listopadu) v Bystřici
Bylo rovněž odloženo společné setkání Výboru KS a Církevní rady SCEAV,
naplánované původně na 15. října 2020.

Uskutečněno, nahráno…
V posledních dnech před vyhlášením nouzového stavu se podařilo uskutečnit
několik setkání, z nichž byly pořízeny záznamy, jež doporučujeme ke zhlédnutí,
kupříkladu:
- Panelovou diskusi o a) evangelizaci a b) povzbuzování a napomínání,
která se uskutečnila v průběhu konference Resolved:
https://www.youtube.com/watch?v=n9ATXI9_Hno
- Koncert dechového souboru z Oldřichovic s duchovním zamyšlením
faráře Stanislava Kaczmarczyka:
https://www.youtube.com/watch?v=swcso8ZBps8

Fotodokumentace
Práce na přístavbě Chaty Lípa zdárně pokračují, aktuální situaci (dokončovací
práce na štítě a započaté práce na krytí střechy) dokumentují fotografie
správce Jiřího Kalety:
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„Nejbezpečnější místo pro ovečku je hned
vedle Pastýře. Protože satan se nebojí ovcí.
Bojí se jen Pastýře.“ A. W. Tozer

