Hradeckou Filharmonií zazní gospel k slávě Hospodina

Hradec Králové)
Padesátičlenný pěvecký sbor Maranatha Gospel Choir s doprovodnou skupinou
vystoupí v sobotu 29. 8. od 19 hodin v novém koncertním sálu Filharmonie v
Hradci Králové na Eliščině nábřeží 5. Výtěžek bude věnován adventistické
humanitární organizaci ADRA. Na koncertu, který je součástí probíhajících
hradeckých biblických přednášek Chci žít naplno! , vystoupí také vynikající
gospelový zpěvák a dirigent Colin Vassel (na snímku) a zpěvačka Shirley Grant.
Vstup je zdarma.
Akce je zároveň vyvrcholením III. ročníku Gospel campu na chatě Karolína ve
Rtyni v Podkrkonoší, kde se členové Maranatha Gospel Choir sešli, aby společně
nejen nacvičili nové písně a připravili repertoár pro nadcházející sezonu, ale také
aby se spolu modlili a rozjímali na duchovní témata.
Gospel je jiný výraz pro radostnou zvěst evangelia o Ježíši Kristu a je to také
původně černošská velmi dynamická hudba určená k chválení Boha. Maranatha
Gospel Choir je pražské pěvecké uskupení mladých lidí zpívajících gospelové písně.
Jejich cílem je současným způsobem představit křesťanské poselství a podělit se o
svou radost z něho. Společně vystupují po celé republice i v zahraničí.
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29. srpna 2009
1.
2.
3.
4.
Společná píseň a modlitba
Sobotní škola v malých skupinách
Společná píseň a modlitba

5.

6.

7.
8.

Dnes dopoledne nám zamyšlením nad Božím slovem poslouží náš kazatel Radek Jonczy,
odpoledne od 14,00 bude kázat bratr Kysilko.
Příští sobotu nám kázáním poslouží náš kazatel Radek Jonczy.
V sobotu 5. září se ve sboru na Malvazinkách uskuteční Burza učebnic DSŠ.
V neděli 6. září 2009 odvysílá Český rozhlas 2 - Praha v přímém přenosu od 9.00 do 10.00 hod.
bohoslužbu ze sboru CASD Brno - Střední. Kázáním poslouží bratr Oldřich Svoboda.
Upozorňujeme na změnu v původním harmonogramu. Slavnostní bohoslužba k otevření sboru
se z 19. září přesouvá na sobotu 3. října, kázáním z Božího slova poslouží bratr M. Pavlík,
předseda ČS Unie. V sobotu 19. září budeme ve sboru slavit Památku Večeře Páně s kázáním
našeho kazatele.
V neděli 20. září díky Slávkovi a Vlastě Linhartovým můžeme podniknout sborový výlet do
Železných Hor. Podrobné informace naleznete na nástěnce, kde se můžete i na tento výlet
zapsat a přihlásit.
Minulou sobotu dary na sbor činily 9 432,- Kč a na misii 6 800,- Kč.
Milý bratře, milá sestro, v neděli 6. září 2009 odvysílá Český rozhlas 2 - Praha v přímém přenosu
od 9.00 do 10.00 hod. bohoslužbu ze sboru CASD Brno - Střední. Kázáním poslouží bratr
Oldřich Svoboda. Prosím, informuj členy svého sboru.

Uvádí J. Králová
Společná píseň č. 268
Sborová oznámení
Společná píseň č. 19
Přímluvná modlitba / Špinar M.
Čtení z Bible – Jan 12, 12-15 / Kaňková J.
Modlitba před kázáním / Chytrý T.
Kázání – Jonczy R.
„Opovržený, provokující a soucitný Ježíš“
Ztišení po kázání
Sbírka pro potřeby sboru
Společná píseň č. 323
Modlitba / Jonczy R.
Společná píseň č. 280

14:00 hod.

Odpolední bohoslužba – kázání Kysilko M.
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Letošním hlavním bodem programu bude vystoupení legendární skupiny Spirituál kvintet.

Kacafírek Petr
Moravec Miroslav
Brandejs Václav
Kučera Václav

2. září
2. září
3. září
5. září
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