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Ohlášky 12.10.2014 

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová 
Písně:    638, 550, mládež a pěvecký sbor 
Varhany:  s. Štěpánka Cedidlová 
 
  
Sborový program:  
 
- Dnes slavíme neděli díkůčinění a dnešní sbírka je určená pro sociální a charitativní pomoc, slouží  
lidem v nouzi a na zmírnění škod při přírodních katastrofách v různých zemích světa i v naší republice. 
Viz příloha.  
 
- Po ukončení bohoslužeb se sejde staršovstvo ke své pravidelné schůzi. 
 
- Ve středu v 9:30 h se sejdou maminky a děti na faře. Odpoledne ve 13 h pak bude náboženství na 
základní škole, a to pro mladší děti. 
 
- Ve čtvrtek v 16 hodin se v kostele uskuteční poslední rozloučení s br. Karlem Navrátilem z Liptálu 
č.277. 
 
- V pátek ve 14.30 h bude náboženství na faře pro starší děti. Od 15.30 h konfirmační cvičení. V pátek 
večer v 18 h se na faře sejdou bývalí mládežníci našeho sboru. Všichni jsou srdečně zváni. 
 
- V sobotu večer od 18 h jsou všichni členové staršovstva a jejich manželé či manželky srdečně zváni k 
neformálnímu setkání a posezení na faře. 
 
- Mládež se sejde v sobotu večer v 18 h. 
 
- Příští neděli budou bohoslužby v 10 h 
 
- V neděli odpoledne v 15 h se bude konat instalace br. faráře Mojmíra Blažka v Českém Těšíně.  
  
 
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. 
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Všem farním sborům a kazatelským stanicím  
Českobratrské církve evangelické  
 
Praha, 8. října 2014  
Č.j.: ÚCK/610/2014  
 
 
Celocírkevní sbírka pro sociální a charitativní pomoc  
 
Milé sestry, milí bratři,  
 
synod naší církve vyhlásil jako každoročně na neděli Díkůčinění celocírkevní sbírku sociální a 
charitativní pomoci. Sbírka slouží k doplnění Fondu sociální a charitativní pomoci, který je určen pro 
pomoc lidem v nouzi a na zmírnění škod při přírodních katastrofách v různých zemích světa i v naší 
republice.  
 
Výtěžek sbírky vyhlášené v roce 2013 činil 541.640,- Kč (v roce 2012 to bylo 467.274,70 Kč). Vaše 
obětavost pro účel sociální a charitativní pomoci tedy meziročně vzrostla a za to Vám patří dík.  
 
Za minulé období, tj. od podzimu 2013 do současnosti, rozhodla synodní rada z Fondu sociální a 
charitativní pomoci uvolnit:  
 
 200.000,- Kč jako okamžitou pomoc tajfunem zasaženým obyvatelům Filipín prostřednictvím 
Střediska humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE (na tento účel byla vypsána dobrovolná sbírka, 
z jejíhož výtěžku byl fond doplněn).  

 200.000,- Kč jako okamžitou pomoc obyvatelům Kyjeva a západní Ukrajiny prostřednictvím Střediska 
humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE spolupracujícího s luterským sborem v Kyjevě (na tento 
účel byla vypsána dobrovolná sbírka, z jejíhož výtěžku byl fond doplněn).  

 200.000,- Kč na pokračující humanitární pomoc obyvatelům Ukrajiny prostřednictvím Střediska 
humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE spolupracujícího s německou Diakonie 
Katastrophenhilfe.  
 
Význam poskytnutých příspěvků pro obdarované a postižená území jistě není třeba ani letos 
zdůrazňovat. Prosíme Vás, abyste na tuto celocírkevní sbírku štědře pamatovali.  
Výtěžek sbírky, kterou vykonáte na neděli Díkůčinění, odešlete, prosíme, na Fond sociální a 

charitativní pomoci, číslo účtu 7171717171/2700, variabilní symbol: 911140xxxx (evidenční číslo 

sboru).  

 
Za Vaši štědrost Vám děkujeme.  
 
S bratrským pozdravem  
 
 
Pavel Stolař  
náměstek synodní kurátorky   
 

 
 
 
 
 


