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Ohlášky 25.5.2014 

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová 
Písně:    134, 456, 459, 419, 489  
Varhany:   Štěpánka Cedidlová 

 

Sborový program: 

- V pátek 23.5.2014 ve Lhotě u Vsetína proběhlo poslední rozloučení se sestrou Janou Tkadlecovou, 
která nás opustila náhle v pondělí 19. května 2014 ve věku nedožitých 90 let. 
Poděkovali jsem za její život slovy Žalmu 28: „Hospodin je síla má a štít můj, v Něm jest složilo 
naději srdce mé a dána mi pomoc.“ 
Pozůstalá rodina darovala pro potřeby sboru peněžitý dar. Jménem staršovstva za tento dar děkujeme a 
myslíme na pozůstalé v přímluvných modlitbách. 
    
- V sobotu 24.5.2014 jsme se v našem chrámu rozloučili s bratrem Josefem Tomanou. Opustil nás po 
dlouhé a těžké nemoci ve věku 80 let. Povzbuzením jsou pro nás Slova Pána Ježíše Krista z Matoušova 
evangelia, kde Pán Ježíš praví: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a 
já vám dám odpočinout“.  
Pozůstalá rodina darovala pro potřeby sboru peněžitý dar, za který jménem staršovstva děkuji. 
Ve svých modlitbách  mysleme na zarmoucené a vyprošujme jim pomoc a sílu od Hospodina. 
 
- V pátek 23.5.2014 od 19 h proběhl v našem kostele program v rámci Noci kostelů. Byl to hezký večer. 
Zúčastnilo se kolem 130 lidí, poděkování patří všem organizátorům, účinkujícím a všem, kteří jste 
jakýmkoliv způsobem pomáhali. 
 
- U příležitosti dnešního křtu svatého Davida Šťastného darovala rodina Štastná pro potřeby sboru 
peněžitý dar. Děkujeme a vyprošujeme požehnání a milost pro Davídka i celou rodinu. 
 
- Dnes ve 14 h bude pravidelný nešpor na Lhotě. 
 
- Ve středu v 19 h bude nácvik sborového zpěvu. 
 
- Ve čtvrtek v 9.30 h se sejdou maminky a děti na faře. 
 
- Ve čtvrtek je svátek Nanebevstoupení Páně a bohoslužby budou v kostele 17 h. 
 
- Ve čtvrtek večer také začíná jednání synodu na Vsetíně, prosíme o modlitby za požehnání a vedení 
Duchem svatým.  Ukončen bude v neděli. Více informací k zasedání v Aktualitách. 
 
- V pátek bude ve 14.30 h náboženství, v 17 h setkání konfirmandů a v 19 h mládež. 
 
- V neděli budou bohoslužby v 10 h a budou při nich sloužit hosté ze synodu. K nám zavítají 
synodálové z Libereckého kraje. Poté bude společný oběd. Kdo by jste se chtěli zúčastnit, dejte mi 
prosím vědět. 
 
Děkuji za pozornost a přeji Vám všem krásny a požehnaný den, i celý další týden. 
 
 
 
Mária Jenčová 
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Liptál, kostel ČCE, 25.5.2014 
 

Foto Jana Vráblíková 


