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Ohlášky 7.12.2014 

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová  
Písně:    440, 260, 379, 485   
Varhany:  Josef Londa    
 
Minulý čtvrtek jsme se v našem chrámu rozloučili se s. Anežkou Košutovou, která zemřela na 1. 
adventní neděli 30. listopadu 2014 ve věku 86 let. Slova z 1. knihy Mojžíšovy : „Nezdržujte mne, 
poněvadž Hospodin šťastnou způsobil cestu mou, propusťte mne, ať jdu ku pánu svému.“ jsou zrcadlem 
jejího životního odkazu a její tiché víry a spoléhání na Hospodina. Vzpomínáme a děkujeme za její 
život. Zarmoucená rodina darovala při této příležitosti sboru peněžitý dar. Za tento dar jménem 
staršovstva děkujeme a vyprošujeme sílu, potěšení a naději od nebeského Otce.  
 
Včera byla v našem sboru pokřtěna Eliška Hrabovská z Bystřičky. Dcera Jana Hrabovského a Hany roz. 
Fendrychové z Liptálu. Rodina darovala při této radostné příležitosti sboru peněžitý dar, peněžitý dar 
věnovala rovněž rodina Navrátilová. I za tyto dary jménem staršovstva děkujeme a prosíme o modlitby 
za pokřtěnou Elišku a celou rodinu. Ať je Bůh vede a žehná jim.  
 
Dnes po bohoslužbách se koná pravidelná schůze staršovstva.  
 
Odpoledne v 15 h zveme rodiče a děti na mikulášské setkání rodin. Kdo byl Mikuláš? A jaký je jeho 
odkaz pro nás dnes? To se dozvíme dnes odpoledne, ale také si spolu zazpíváme a zahrajeme. Přijďte, a 
pokud budete chtít, vezměte prosím i něco málo na stůl. 
 
 
 
Program na příští týden: 
 
- V pondělí se v našem sboru uskuteční pastorální konference kazatelů našeho seniorátu. 
 
- V úterý od 17:30 zveme mládež na nácvik vánočního programu. 
 
- Ve středu v 9:30 bude setkání maminek a dětí na faře.  
- A ve 12:15 h náboženství na ZŠ. 
 
- Ve čtvrtek v 16 h bude biblická hodina. 
 
- V pátek v 14:30 bude náboženství na faře. 
- V 15:30 h konfirmační cvičení. 
- V 17 h bude nácvik vánočního programu. 
 
- V sobotu v 18:30 h bude mládež. 
 
- V neděli v 10 h budou bohoslužby ve sborovém sále.  
- A v neděli odpoledne v 16 h jste všichni zváni na koncert tady do sálu. Půjde se o Adventní recitál 
písní bratra Miroslava Mikulce z Valašského Meziříčí. Přijďte se zastavit uprostřed shonu a dopřejte 
odpočinutí sobě samým… 
 
 

Mária Jenčová 
 
 
 
 
 


