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Ohlášky 5.10.2014 

Kázání (čtení) :  br. f. Pavel Fojtů, Střítež  
Písně:    …   
Varhany:  …    
 
 
- Vítáme mezi námi bratra faráře Pavla Fojtů ze Stříteže n. B. Děkujeme mu za dnešní bohoslužbu a 
přejeme hojnost Božího požehnání a milosti. 
 
- 45 členů našeho sboru se dnes zúčastní sborového zájezdu na Slovensko, do luterského evangelického 
sboru ve Vrbovcích. Poté pokračují do Kuželova – historický mlýn a na Velehrad. Přejeme jim 
příjemnou cestu a mnoho pěkných zážitků, na které se i my těšíme. 
 
 
 
Program na příští týden je následující: 
 
- Zítra, v pondělí, v 18 h večer proběhne na faře setkání zástupců našeho sboru a místní samosprávy 
s prezidentem Evropské unie umění panem Petrem Vašíčkem, a viceprezidentem Evropské unie umění 
panem Martinem ze Švýcarska. Bude se jednat o případném udělení Evropské ceny za podporu umění a  
kultury v naší obci. Viz příloha. Pro informaci jen dodáváme, že „kulatý stůl“ na evangelické faře pro 
toto neformální setkání bylo zvoleno především proto, že pan víceprezident Bernard Louis Martin ve 
svém mládí zde několikrát sloužil evangelické bohoslužby (cca 1968 – 1970) a rád se zase na tak 
jedinečné místo lidských setkání, jak sám tvrdí, podíval. 
 
- Ve středu v 9:30 h se uskuteční setkání maminek a dětí na faře. 
 
- Náboženství bude probíhat ve dvou skupinách: 

- žáci 1. - 3. třídy budou mít náboženství ve středu od 13 – 14 h v Základní škole Liptál 
- žáci 4. - 6. třídy budou mít náboženství v pátek od 14:30 h na faře 

 
- Ve čtvrtek v 19 h se uskuteční setkání střední generace na faře. 
 
- Konfirmační příprava ani mládež tento týden nebude, jelikož se bude konat víkendové setkání 
v Senince, které je určeno pro konfirmandy a mládež našeho sboru. 
 
- Příští neděli budeme slavit bohoslužbu Díkůvzdání s VP a bude při ní vykonána celocírkevní sbírka 
pro sociální a charitativní pomoc. 
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