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Ohlášky 15.2.2015 

Kázání (čtení) :          s. f. Mária Jenčová 
Písně:                          
Varhany:                     
 
S rodinou Košutovou dnes společně s vděčností vzpomínáme na jejich tatínka a dlouholetého presbytera 

bratra Pavla Košuta z Liptálu č. 376, který nás opustil před 5 lety, dne 12. února 2010. 
Děkujeme ze jeho věrnou službu a věříme, že tak, jak jsme účastni utrpení, že tak budeme účastni také 

útěchy. Neboť jak je psáno: „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl 
nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.“ 

Při příležitosti této vzpomínky rodina Košutová věnovala peněžitý dar pro sbor. Za tento dar jménem 
staršovstva děkuji a vyprošujeme Boží požehnání a pomoc. 

 
 

V těchto dnech také s rodinou Valchářovou všichni společně vzpomínáme na jejich milovaného syna 
Pavlíka Valcháře z Liptálu z č. 37. Zítra tomu bude už 10 let, kdy dne 16. února 2005 tragicky zahynul 

při těžbě v lese. Byla a je to pro nás, a zvláště pro milující rodinu velká a těžká rána, která i po deseti 
letech krvácí a bolí… 

Naší nadějí je vzkříšení z mrtvých a víra, že Pavlík nás už předešel tam, kde už není ani smrt, ani nářek, 
ani  křik, ani bolest, a kde Bůh stírá každou slzu z očí. Potěšujme se Slovem Pána Ježíše, který říká:  

„Vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo 
nevezme.“ 

Rodina Valchářová při této příležitosti darovala peněžitý dar pro sbor. Za tento dar jménem staršovstva 
děkuji a vyprošujeme jim sílu, požehnání, pokoj a naději od Hospodina. 

 
 

 
 
Sborový program na příští týden je následující: 
 
- V úterý v 19 h bude zkouška sborového zpěvu. 
 
- Ve středu v 9:30 h zveme na setkání maminek a dětí na faře. 
- Ve 12:30 h se koná náboženství pro menší děti v ZŠ. 
 
- Ve čtvrtek v 16 h bude biblická hodina na faře. 
 
- V pátek bude náboženství pro starší děti na faře ve 14:30 h 
- V 15:30 h bude konfirmační cvičení. 
 
- Mládež bude v sobotu v 15:00 h. 
 
- Následující týden nám začíná postní období, připravujme se na něho ve ztišení před Bohem.  
 
- Bohoslužby 1. postní neděle budou příští týden v kostele v 10 h a bude při nich vysluhována Svatá 
Večeře Páně. Při bohoslužbách bude vykonána celocírkevní sbírka na tisk. 
 
- Nahrávka dnešního kázání bude k dispozici na webových stránkách sboru. 

Mária Jenčová 

 

 
 


