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Ohlášky 6.7.2014 

 
Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová 
Písně:    150, 427, 580, 308, 487 
Varhany:   Ing. Dana Gřešáková, Lenka Gřešáková 
 

Sborový program: 

- I v našem sboru se konala sbírka na Diakonii. Z Diakonie ve Vsetíně jsme obdrželi děkovný dopis, ve 
kterém nás informují, jak bylo s vybranými peněžitými prostředky naloženo. Dopis je v celém znění 
zveřejněn v příloze.  
 
- V pátek jsme se ve sboru Církve bratrské ve Vsetíně, Horní Jasence, rozloučili s br. Janem Řezníkem, 
který zemřel po delší nemoci ve středu 25. června 2014 ve věku 83 let. Vzpomínáme na něj i jako na 
věřícího umělce a autora vyřezávaného obrazu nad stolem Páně ve sborovém domě, který svého času 
daroval našemu sboru. Jeho víra se zrcadlila jak v jeho dílech, tak i v celém jeho životě. 
V zármutku ať jsou pro nás potěšením slova aspoštola Pavla, který píše: 
 

„Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, 
připravil Bůh těm, kdo ho milují.“ 

Při této příležitosti darovali sourozenci sboru peněžitý dar. Jménem staršovstva za tento dar děkujeme a 
vyprošujeme pomoc a naději od Hospodina. 
 
- Dnes slavíme památku mučednické smrti Mistra Jana Husa. U této příležitosti se ještě sejdeme na 
Husovu slavnost a k symbolickému zapálení hranice dnes v 19 hodin na kopci u Hrušků. Všichni 
jste srdečně zváni. 
 
- Upozorňujeme na opravy chodníků a stavební práce na hřbitovech v Liptále i ve Lhotě. Prosíme, 
dbejte zvýšené opatrnosti při svých návštěvách na hřbitovech. 
 
- V neděli budou bohoslužby v 10 h v kostele. 
 
- Připravujeme fotografie ze setkání - nešpor ve Lhotě. 
 
- Fotografie z hranice na památku Mistra Jana Husa bude umístěna ve fotogalerii. 
 

Mária Jenčová, Tomáš Němeček  

Píseň EZ 308 - Jezu Kriste, št ědrý kn ěže 
Mistr Jan Hus/13. století/1420 

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979) 
 

1. Jezu Kriste, štědrý kněže, s Otcem, s Duchem jeden Bože, štědrost 
tvá jest naše zboží z tvé milosti. 

2. Ty jsi v světě bydlil s námi, tvé tělo trpělo rány za nás, za hříšné 
křesťany z tvé milosti.  

3. Tys ráčil v nás přebývati, chléb vezdejší chtěls náš býti, chtě nás 
tudy obživiti z své milosti.  
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4. Ó tvá dobroto důstojná, ó k nám milosti přehojná! Dáváš nám bohatství mnohá z své milosti.  
5. Dals krev z těla vycediti, dáváš v užitku ji píti, chtě nás tudy obživiti z své milosti.  
6. Věrně se nám ve všem dáváš, milostí k nám svou plápoláš, sobě nás tak za vzácné máš z své milosti.  
7. Ráčil nás sám zastoupiti, život svůj pronaložiti, tak věčnou smrt zahladiti z své milosti.  
8. Draze’s jistě nás vykoupil, pro nás mra, svou duši pustil, a tak nám věrně posloužil z své milosti.  
9. Ó tvá dobroto k nám silná, ach běda, kdož tebe nedbá, než jinam o milost běhá z své slepoty.  
10. Ó křesťané, z bludů vstaňme, dary dobré nám poznejme, k Synu Božímu chvátejme, k té milosti.  
11. Kriste, pro nás umučený, zsinalý a zohavený, nám vždy milý buď a ctěný z své milosti.  
12. Chvalme Ježíše milého, pro nás zde potupeného, život věčný máme z něho z též milosti.  
13. Jím zlého budem zbaveni, ve všech ctnostech rozhojněni, v život věčný uvedeni z též milosti.  
14. Budiž chvála Bohu, Otci i Synu jeho též moci, Duchu jeho rovné moci z též milosti.  
15. Jakož byla od věčnosti, budiž na věky v radosti mezi námi bez žalosti z té milosti.  

 

Liptál 6.7.2014 
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