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Ohlášky 28.9.2014 

Kázání (čtení) :          s. f. Mária Jenčová 
Písně:                         442, 203, 384, 672 
Varhany:                    Ing. Dana Gřešáková, Lenka Gřešáková 

Sborový program: 

- Včera jsme se v našem chrámu rozloučili s br. Květoslavem Součkem, který nás opustil ve věku 
nedožitých 82 let. Slova potěšení nám zněla ze Žalmu 73.: „A č mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude 
navěky skála mého srdce i můj podíl.“  Zarmoucená rodina darovala při této příležitosti sboru peněžitý 
dar. Za tento dar jménem staršovstva děkuji. Prosím, pamatujme na ně ve svých modlitbách. 

- Dnes je tomu již 20 let, co nás z této časnosti na věčnost předešel náš spolubratr a dlouholetý člen 
staršovstva br. Jaroslav Vaculík z Liptálu - Spálík, č. 179. Při této vzpomínce pozůstalá rodina věnuje 
peněžitý dar sboru, za který jménem staršovstva děkujeme. V Evangeliu Janově nám Pán Ježíš praví: 
„Neboť odejdu, abych vám připravil místo, a opět přijdu a vezmu si vás k sobě, aby jste i vy byli, kde 
jsem já….a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“  

- Od dneška je možnost zakoupení nástěnných kalendářů na příští rok 2015. Kalendáře vydala 
Synodní rada a jsou na nich fotografie kostelů a far, fotografie  ze sborového života z různých míst naší 
církve. Hned na první stránce, v měsíci lednu jsou fotografie z našeho sboru. Kalendář si můžete 
zakoupit u sestry Blanky Vaculíkové za 50 Kč. 

 

Sborový program na příští týden: 

- Dnes ve 14 h bude pravidelný nešpor ve Lhotě. 
 
 - Náboženství bude probíhat od tohoto týdne na základní škole ve dvou skupinách: 

1. - 3. třída ve středu po 5. vyučovací hodině 
4. - 6. třída ve čtvrtek po 6. vyučovací hodině. 

- Konfirma ční příprava bude v pátek v 15:30 h na faře. 

- Bohoslužby příští neděli budou v 10 h a poslouží nám bratr farář Pavel fojtů ze Stříteže. 

- Ještě je několik volných míst na sborový zájezd, na příští neděli 5. října 2014. Pojedeme na 
Slovensko do obce Vrbovce, kousek od státní hranice.  
Navštívíme tamní sbor, bohoslužby se konají v 10 h. 
Po bohoslužbě budeme mít společný oběd, který pro nás rádi připraví členové místního sboru. 
Po obědě si prohlédneme sborové prostory a pak se vydáme do nedalekého Kuželova na prohlídku 
starého větrného mlýna. 
Cestou zpátky se zastavíme na Velehradě. 
Odjezd bude od kostela v 7 h a předpokládaný návrat kolem 19. h večer. 
Cena zájezdu je 300 Kč za dospělého a 150 Kč za dítě do 15 let. 
  
 
- Dále zveme naše mladé na víkendové potáborové setkání, které se uskuteční 10.-12. října 2014 
v Senince. Cena je 250 Kč. 
 
 
 
 


