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Ohlášky 11.1.2015  

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová  
Písně:    642, 177, 176, 452 
Varhany:  s. Ing. Dana Gřešáková   
 
Sborový program: 
  
- Ve středu bude setkání maminek na faře v 9:30 h. 
- Ve 12:30 h bude náboženství v ZŠ. 
 
- Ve čtvrtek v 16 h bude biblická hodina. 
- V 19 h setkání střední generace. 
 
- V pátek bude náboženství ve 14:30 h. 
- Konfirmační cvičení bude v 15:30 h. 
 
- V sobotu v 19 h bude mládež. 
 
- V neděli budou bohoslužby v 10 h v sále. 
 
- Z dnešních bohoslužeb je pořízen zvukový záznam a bude zveřejněn na www.liptal.evangnet.cz – 
Kázání. 

Mária Jenčová 

V neděli 25. ledna 2015 v rámci ekumenického týdne modliteb za jednotu křesťanů 
srdečně zveme na ekumenickou bohoslužbu,  
která se bude konat v našem kostele v 15 h. 

 
Hosty při této bohoslužbě budou římskokatolický bratr farář František Kuběna 

a bratr farář luterské církve v Brně, Reverend Jaroslav Kratka ,  
který je zároveň moderátorem křesťanského rozhlasu Proglas a křesťanské televize Noe. 

 
Těšíme se na vzájemné společenství. 
Po bohoslužbě bude posezení v sále. 
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František Kub ěna 

 

 
 

František Kuběna se narodil v roce 1948. Po střední škole studoval ekonomii a až do převratu v roce 
1989 pracoval jako ekonom v bance. Na konci sedmdesátých let se setkal s jezuitou Františkem Líznou. 
Ten ho oslovil natolik, že se rozhodl v roce 1980 tajně vstoupit do jezuitského řádu. Dvouletý noviciát 
absolvoval v Opavě a po jeho skončení ještě studoval dva roky filozofii a teologii. V roce 1987, sedm 
let po vstupu do řádu, přijal v Bratislavě tajně od Jána Chryzostoma Korce kněžské svěcení. Jako kněz 
začal působit až po revoluci v roce 1989. Jeho prvním působištěm byl Český Těšín, kde strávil tři a půl 
roku. Krátce zastával funkci ministra v pražské komunitě při kostele sv. Ignáce a pak působil deset let 
ve valašském Lidečku. Poslední sliby složil do rukou generála Peter-Hanse Kolvenbacha v roce 1995. V 
listopadu 2006 se vydal na půl roku do indického Bhilajipahari, aby tam pod hlavičkou Občanského 
sdružení Likvidace lepry dohlédl na dostavbu prvního česko-indického nemocničního komplexu pro 
malomocné a tuberkulózní pacienty. V letech 2006-2010 působil v Brně jako rektor kostela 
Nanebevzetí Panny Marie (u jezuitů). V současné době je farářem ve farnosti Všemina a 
administrátorem excurendo ve farnosti Liptál na Vsetínsku. 

 

Jaroslav Kratka 

 

Mým hlavním životním posláním, které jsem přijal snad už v dětství, je budování mostů mezi církvemi, 
ale také mezi všemi lidmi dobré vůle. 

Především jsem hříšný člověk, omilostněný zástupnou obětí Pána Ježíše, za což jsem nesmírně vděčný. 
Jinak jsem duchovním Evangelické církve augsburského vyznání v ČR (pro nezasvěcené luterán) a 
mám farnost v Brně 

Kromě toho působím v Radiu Proglas a TV Noe jako scenárista, redaktor a moderátor. Jsem také 
předsedou občanského sdružení Slavkovská iniciativa smíření a mým hlavním životním posláním, které 
jsem přijal snad už v dětství, je budování mostů mezi církvemi, ale také mezi všemi lidmi dobré vůle. 
Proto jsem také kaplanem Vojenského a špitálního řádu rytířů svatého Lazara Jeruzalémského. 

Jsem ročník 1947, ale k mému velkému zklamání ne a ne se cítit jako kmet. 

Jsem ženatý, manželka je odbornou učitelkou na Církevní střední zdravotní škole. Máme tři děti a jednu 
vnučku.  

 
 
Zdroj: internet 
Vybrala: Jana Vráblíková 


