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Ohlášky 16.11.2014 

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová 
Písně:    441, 580, 702 
Varhany:   br. Josef Londa 
 
 
Sborový program: 
 
- Dnes odpoledne v 15 h jsme zváni do Hrubé Vrbky na instalaci nové sestry farářky Alexandry 
Prčíkové. 
 
- V pondělí v 19 h bude nácvik sborového zpěvu. 
 
- Ve středu v 9:30 h bude setkání maminek a dětí na faře. 
   Ve 13 h bude náboženství na ZŠ. 
 
- Ve čtvrtek bude biblická hodina v 16 h na faře. 
  A pak v 19 h setkání střední generace. 
 
- V pátek ve 14:30 h bude náboženství pro starší děti na faře. 
  V 15:30 h konfirmační cvičení. 
 
- V sobotu se v Jasenné od 9:30 h uskuteční setkání kurátorů a místokurátorů. Přihlášení s. farářce 
  Včelné do čtvrtku. 
  V sobotu v 18:30 h bude setkání liptálské mládeže. 
 
- V neděli budou bohoslužby v 10 h. 
  Odpoledne bude pravidelný nešpor na Lhotě ve 14 h, při kterém poslouží bratr farář Jaroslav Voda, 
  jelikož se v Liptále koná přednáška. 
 
- V neděli 23.11.2014 od 14:30 h se v Liptále, ve sborovém sále, uskuteční  přednáška docenta 
Rudolfa Smahela, profesora Pedagogické a Teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Bude 
nám přednášet o výchově dětí v křesťanské rodině. 
Všichni jste srdečně zváni a pozvěte i své známé. 
 
 
- Další neděle 30. listopadu 2014 už bude 1. adventní neděle. Bude vysluhována Svatá Večeře Páně a 
  bohoslužby budou v kostele. 
 
Odpoledne v 15.30 h jsme pak všichni zváni na adventní koncert a křest vánočního CD v našem 
kostele. Účinkují Ženský sbor Rokytenka z Liptálu, Cimbálová muzika Bělina ze Zlína, Cimbálová 
muzika Základní umělecké školy Morava z Liptálu a Ladislav a Ester Moravetzovi. 
 
 
- Poslední listopadový týden, od pátku do neděle, se u nás uskuteční seniorátní setkání mládeže 
našeho seniorátu, na které jsou všichni naši mladí srdečně zváni. Přihlašování probíhá do tohoto pátku. 
 
 
Mária Jenčová 

 


