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Ohlášky 9.11.2014 

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová 
Písně:     
Varhany:   
 
  
Vítám vás na dnešních bohoslužbách a zvlášť mezi námi vítáme s. Martu Vodákovou ze vsetínské 
Diakonie, která mezi nás zavítala, aby nás obeznámila s pestrou paletou služeb, které Diakonie ve 
Vsetíně nabízí. Po ohláškách jí rádi dáme prostor. 
 
Dále – včera proběhlo ve Vsetíně 4. zasedání 27. konventu Východomoravského seniorátu. Za náš sbor 
se zasedání zúčastnili – s. farářka Mária Jenčová, br. kurátor Tomáš Němeček, br. Miroslav Vaculík a s. 
Věra Halová.  
Konvent schválil předložené zprávy: seniorátního výboru, JJ, poradních odborů, středisek Diakonie – 
při této příležitosti se nám představila ředitelka organizace Diakonie ČCE - hospicu Citadela ve 
Valašském Meziříčí p. Mgr. Květoslava Othová. 
Dále zprávu střediska Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem, které je ve špatném stavu a byl podán návrh 
na jeho odprodej. 
Konvent zvolil poslance na synod za náš seniorát a poslance do seniorátního shromáždění JJ – za náš 
sbor byl svolen br. Miroslav Vaculík. 
Dále konvent navrhl kandidáty do nové synodní rady, která bude volena na jaře příštího roku. Na pozici 
synodního seniora získal nejvíce hlasů v našem seniorátu br. Daniel Ženatý. 
Tolik alespoň stručně ze zasedání konventu. 
 
Sborový program na příští týden je následujíci: 
 
- V pondělí se koná v 19 h zkouška sborového zpěvu. 
 
- Ve středu v 9:30 h bude setkání maminek a dětí na faře.  
   Ve 13 h bude náboženství v ZŠ. 
 
- Ve čtvrtek bude biblická hodina v 16 h na faře. 
 
- V pátek ve 14:30 h bude náboženství pro starší děti na faře 
  V 15:30 h konfirmační cvičení.  
  
- V sobotu v 18 h bude setkání mládeže.  
 
- V neděli budou bohoslužby v 10 h. 
  Odpoledne v 15 h jsme všichni zváni na instalaci nové sestry farářky Alexandry Prčíkové v Hrubé 
Vrbce. 
 
A ještě jedna aktuální pozvánka:  
Za dva týdny, v neděli 23.11.2014 odpoledne zveme všechny na přednášku Doc. Rudolfa Smahela, 
profesora Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, o výchově a o rodině. Přednáška se 
uskuteční tady v našem sále.  
 
Tolik oznámení, děkuji vám. 
A teď už prosíme o slovo s. Martu Vodákovou. 
 
Mária Jenčová 


