
C:\Users\datart\Documents\ČCE Liptál web\VZOR Ohlášky, Kázání.doc             31.8.2014                                               3/8 

Ohlášky 31.8.2014 

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová 
Písně:    638, 680, 550, M. Mikulec a mládež  
Varhany:  s. Štěpánka Cedidlová 
 
  
Sborový program:  
 
- Při úmrtí bratra Miroslava Řezníka z Liptálu věnovala pozůstalá rodina peněžitý dar. 
 
- Nejmenovaná sestra ze Lhoty věnuje peněžitý dar na potřeby sboru. 
 
- 6.září 2014 uplyne 1 rok od úmrtí sestry Zdeňky Křupalové z Liptálu. Dcera Dana s rodinou věnovala 
na potřeby sboru peněžitý dar.  
 
- Za všechny dary jménem staršovstva srdečně děkujeme. 
 
- Příští týden  budou bohoslužby jako obvykle v 10 hodin a zároveň začíná  nedělní školka pro děti, 
zveme všechny děti. 
 
638 
DIKY ZA TOTO KRÁSNÉ RÁNO 
M. G. Schneider / M. Heryán 
 
1. Díky za toto krásné ráno, díky za každý nový den. 
Díky za to, co už je za mnou jako těžký sen. 
 
2. Díky za všechny věrné druhy,/ díky, ó Pane, za tvůj lid./ 
Díky, že všechny křivdy, dluhy/ mohu odpustit. 
 
3. Díky za moje pracoviště,/ díky za každý drobný zdar./ 
Díky za všechno krásné, čisté,/ dík za hudby dar. 
 
4. Díky za to, co zarmoutilo,/ díky za to, co potěší./ 
Díky, že vedeš mě, má sílo,/ cestou nejlepší. 
 
5. Díky, že smím tvé slovo chválit,/ díky, že Ducha dáš mi též./ 
Díky, že nablízku i v dáli/ lidi miluješ. 
 
6. Díky, že jsi všem přines' spásu,/ díky, toho se přidržím./ 
Díky, že věřím tvému hlasu,/ že ti patřit smím. 

  
 

680 
NAS ZAVOLAL JSI, PANE 
K. Rommel / Z. Coufal 
 
Nás zavolal jsi, Pane, my proto přišli sem, 
že tvý mi jsme teď hosty, ti děkujem, že tvými jsme teď hosty, ti děkujem. 
 
2. |: Zde slyšíme tvá slova, je o tvých skutcích řeč, :| |: kéž otevřeš nám uši a srdce též! :| 
 
3. |: A soustřeď naši mysl, rač Ducha svého dát, :| |: ať naučí nás slyšet a poslouchat. :| 

 

 
 
 


