Milé sestry, milí bratři
nový školní rok začíná a s ním i celá řada aktivit v Arše. Začátek školního roku nemusí být strašák, ale
můžeme jej v klidu a s důvěrou vložit do Božích rukou.
Na začátek nového školního roku zveme rodiče i děti na 4. září v 9:30 do pardubické Archy na
bohoslužbu, která bude zaměřená pro rodiny s dětmi. Na programu bude: biblický příběh pro děti i
dospělé, ale také jiné aktivity vhodné pro rodiny s dětmi. Zároveň budeme vyprošovat Boží požehnání
všem přítomným dětem, které začínají nebo budou začínat nový školní rok. Bude to bohoslužba
v podobném stylu, jako byla loni na letnice: https://youtu.be/1vnfgHsfjUY
Info na webu: https://www.archapardubice.cz/novinky/20220904-bohosluzba-zamerena-na-rodinys-detmi-ale-nejen-na-ne/
Stejně jako v uplynulých letech chceme vyjádřit naši závislost na dobrotivém Bohu tím, že se chceme
společně přimlouvat, modlit a žehnat všem aktivitám v Arše i našemu okolí. Proto bude od pondělí do
středy (5. – 7. 9.) vyhrazen speciální čas na modlitby: Modlitební start. Začátek vždy v 18:30. Chtěli
bychom věnovat hodinu svého času k tomu, abychom se ve třech blocích modlili za naše okolí i za
různé oblasti toho, čím jako Archa žijeme.
Info na webu: https://www.archapardubice.cz/novinky/20220905-modlitebni-start/
Od konce září se bude opět rozjíždět další běh studijních skupinek. Znovu budou ve středu, 1x za 14
dní v čase 18:30 - 20:00, kromě školních prázdnin (to aby mohli být rodiče školou povinných dětí s
dětmi doma). Pokud máte zájem být součástí takové skupinky, je to skvělé, protože to pomáhá k
osobnímu růstu. Můžete projevit svůj zájem tak, že se zapíšete na nástěnce ve vestibulu nebo
nějakým způsobem dejte vědět do kanceláře sboru. V tomto školním roce budeme probírat výborný
materiál Život misijní skupiny. Pomůže nám osobně rozumět a praktikovat co je Ježíšova mise. Tento
materiál pomůže odbřemenit ty, kteří si myslí, že na evangelizaci je potřeba si vyhradit mnoho
hodin… Úvodní setkání pro zájemce o skupinky proběhne 21. září v 18:30 a proběhne rozdělení lidí do
jednotlivých skupinek.
Info na webu: https://www.archapardubice.cz/aktivity-kluby/studijni-skupinky/
Přeji vám dobrý vstup do nového školního roku s nadějí, kterou dal Ježíš: „Já jsem s vámi po všecky
dny až do skonání tohoto věku.“ (Matouš 28:20)
Váš Roman Neumann

