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Ohlášky 20.4.2014 

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová,  
Text:    Efezským 2, 4-10.19-22                         Ján 20, 1-18 
Společně zpívané písně: 346, 667, 662, 426 a pěvecký sbor  
Varhany:  Štěpánka Cedidlová   
  
  
Sborový program:  
 
Srdečně Vás vítám na dnešních velikonočních bohoslužbách. 
 
- Dnešní sbírka je celocírkevní na Jeronymovu jednotu zvaná Hlavní dar lásky. Sesbíraná částka 
poslouží farnímu sboru v Nymburce na opravu věže kostela, která je v havarijním stavu. 
 
- Na velikonoční pondělí se shromáždíme k bohoslužbám v 10 h v kostele. 
 
- Ve středu v 19 h bude zkouška sborového zpěvu. 
 
- Ve čtvrtek v 9:30 h bude setkání maminek a dětí na faře  
- a v 19 h se sejde střední generace. 
 
- V pátek v 14:30 h bude náboženství na faře  
 
- a v 17 h setkání konfirmandů. 
 
- Mládež v pátek nebude, protože všichni mladí jsou pozvání na víkendové seniorátní setkání mládeže 
v Ratiboři. Na odjezdu a podrobnostech se domluvíme po facebooku. 
 
- V sobotu nás Diakonie na Vsetíně zve na koncert duchovní hudby v podání tamburášského souboru ze 
slovenského sboru z Tekovských Lužan, kde tento tamburášský soubor působí od r.1951. Koncert se 
uskuteční v sobotu 26. dubna 2014 od 18 hodin v modlitebně Bratrské jednoty baptistů ve Vsetíně. 
 
- Příští neděli 27.4. budou bohoslužby v 10 h v kostele a  bude při nich  pokřtěn Daniel Michálek.  
 
- A do neděle je také možnost se přihlásit na zájezd seniorů na Velehrad, který pořádá FS ČCE 
v Jasenné. Bude se konat 29.4.2014, cena kolem 270 Kč. Prosím hlaste se u sestry farářky Jenčové. 
 
- Ve čtvrtek jsme se naposledy rozloučili s br. Vladimírem Valchářem. Pozůstalá rodina při této 
příležitosti věnovala sboru peněžitý dar, za který velmi děkujeme. 
 
Děkuji a přeji Vám všem požehnané Velikonoce a radost a  stálou přítomnost vzkříšeného Pána.  
Své přání k Velikonocům nám také posílají z Diakonie a Charity ve Vsetíně, i členové partnerského 
sboru v Beilenu. 
 
Mária Jenčová 
 
 
 

 

 


