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Ohlášky 18.1.2015 

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová 
Písně:    482, 635, 678, 453  
Varhany:  br. Josef Londa 
 
S rodinou Vaculíkovou si dnes připomínáme výročí narození jejich drahé maminky Ludmily 
Vaculíkové, Liptál 280, která by se dnes dožila 90 let. S vděčností vzpomínáme na její plodný život i na 
její dlouholetou službu ve sboru – ve zpěvu, i jako pokladní, a jsme za ní Pánu Bohu vděční. 
A je tomu také rok, co jsme se v našem chrámu rozloučili s jejím manželem Jaroslavem Vaculíkem. 
Bolestně, ale s vděčností také vzpomínáme na jejich dceru Věru Jenyšovou, která nás náhle opustila 
před 6 lety.  
Při této dnešní vzpomínce ať jsou nám povzbuzením Slova svatého Písma: „Víme přece, že bude-li stan 
našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl 
zbudován rukama.“ 
Rodina Vaculíková při této příležitosti darovala pro sbor peněžitý dar. Za tento jménem staršovstva 
děkujeme a vyprošujeme jim Boží pomoc a požehnání. 
    
Program pro příští týden je následující: 
  
- Ve středu v 9:30 h bude setkání maminek a dětí na faře. 
- Ve 12:30 h bude náboženství v ZŠ. 
 
- Ve čtvrtek v 16 h bude biblická hodina na faře. 
 
- V pátek bude náboženství v 14:30 h na faře. 
- V 15:30 h bude na faře konfirmační cvičení. 
 
- V sobotu bude mládež v 16:30 h. 
 
- V neděli budou bohoslužby v 10 h v sále. 
 
Dnes začíná ekumenický modlitební týden za jednotu křesťanů a při této příležitosti se i u nás uskuteční 
ekumenická bohoslužba. Bude se konat příští neděli odpoledne v 15 h v našem kostele. 
Kázáním při této bohoslužbě nám poslouží bratr Jaroslav Kratka, který je luterským farářem v Brně a 
zároveň moderátorem křesťanského radia Proglas a televize Noe. 
Při bohoslužbě nám také poslouží bratr farář místní římskokatolické farnosti František Kuběna. 
Všichni jste srdečně zváni jak na bohoslužbu, tak na přátelské posezení v sále.  
A prosíme, kdo můžete, přineste něco málo ke kávě a čaji. Předem děkujeme a těšíme se na společné 
setkání. 
. 
- Zvukový záznam dnešního kázání bude umístěn na web sboru www.liptal.evangnet.cz  

Mária Jenčová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


