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Ohlášky 17.8.2014 

Kázání (čtení) :  br. f. Jaroslav Voda 
Písně:    67, 459, 368, 388, 489 
Varhany:  s. Ing. Dana Gřešáková   
 
  
Sborový program:  
 
- Vítám mezi námi bratra faráře Jaroslava Vodu a děkuji mu za jeho dnešní službu. 
 
- Sestra farářka Jenčová má ještě do soboty dovolenou, od pondělí 25.8.2014 bude s mládeží na táboře 
na Dolní Bečvě – kdo má ještě zájem, přihlášky jsou k dispozici na našich webových stránkách. 
 
- V pátek jsme se ve Lhotě rozloučili se sestrou Jiřinou Vaculíkovou, která zemřela ve věku 78 let. S 
pozůstalými si připomínáme ,,Ač srdce i tělo mé hyne, skála srdce mého a díl můj Bůh jest na věky.“  
 
- Rodina Vaculíkova a Smilkova věnovala při pohřbu peněžitý dar pro sbor, za který srdečně děkuji. 
 
- Při dnešním křtu dcery Magdaleny věnovala rodina Žižkova peněžitý dar na sbor, za který jménem 
staršovstva děkuji. 
 
- Ve čtvrtek 21.8.2014 v 15:30 h se zde v kostele rozloučíme se sestrou Annou Hučíkovou ze Lhoty. 
 
- Příští neděli budou bohoslužby v 10:00 h v kostele, jako obvykle. 
 
Tomáš Němeček 

 
 

459 - BOŽE NÁŠ, OTČE NÁŠ, DO RUKY TVÉ 
Podle J. Haydna 
 
1. Bože náš, Otče náš, do ruky tvé s důvěrou klademe teď štěstí své: 
|: dítě, jež z lásky své nám jsi přál, od tebe život má, veď je i dál :| 
 
2. Přijmi je, Ježíši, ve smlouvu svou, / žehnej mu rukou svou přelaskavou. / 
|: Na kříži zemřel jsi, by mohlo žít, / srdce své tobě dát a tebe ctít. :| 
 
3. Duch svatý veď jeho kroky vždy sám, / ať roste k radosti Bohu i nám. / 
|: Moudrost a lásku mu poznávat dej, / víru v něm posiluj, v péči je měj. :| 

Franc. zpěvník Obnovené Jednoty bratrské 1745 / J. Trusina 
 
 

489 - TVÉ POŽEHNÁNÍ, DOBRÝ OTČE 
Paul-Ami Bost 
 
Tvé požehnání, dobrý Otče, nás cestou žití sprovázej! 
Rač v Kristu sám nás posvětiti a v srdcích našich chrám svůj měj, 
ať slova tvého pravda mocná nás v sluhy tvé si promění. 
Ó splň tu prosbu, věrný Bože, k své chvále a nám k spasení. 

Th. Kalenda /1915 
 
 


