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Ohlášky 1.3.2015  

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová  
Písně:     
Varhany:     
 
Minulou neděli jsme se v našem chrámu rozloučili s naším bratrem a dlouholetým presbyterem našeho 
sboru Josefem Valchářem, z Liptálu – Lůžka č. 180, který nás opustil po dlouhé nemoci ve věku 
nedožitých 85 let. Povzbuzení jsme přijali ze slov apoštola Pavla, který píše:  

„Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín 
spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce.  

A nejen mně, ale všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.“ 
Děkujeme za život našeho bratra a vyprošujeme pomoc a naději pro pozůstalé. 
Zarmoucená rodina Valchářová a Fendrychová darovala při této příležitosti finanční dar pro sbor. Za 
tyto dary jménem staršovstva děkuji. 
 
Ve čtvrtek jsme se v našem chrámu ještě rozloučili se sestrou Vlastou Laštovicovou, z Liptálu č. 89, 
která nás opustila ve věku 82 let. Povzbuzením pro nás byla slova apoštola Pavla o lásce, která nikdy 
nezanikne…A žalmista píše: 

„Hospodine, Ty jsi světlo mé a moje spása…i kdyby mě opustil můj otec, moje matka,  
Hospodin se mě vždy ujme.“ 

Děkujeme za život naší sestry a Boží pokoj a milosrdenství ať provází pozůstalé. 
Zarmoucená rodina Laštovicová a Čurdová darovala při této příležitosti finanční dar pro sbor. I za tento 
dar jménem staršovstva velmi děkujeme a vyprošujeme Boží požehnání. 
 
 
Sborový program na příští týden: 
 
- 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. 
- V 16 h bude biblická hodina na faře. 
 
- V pátek bude náboženství pro starší děti na faře ve 13:30 h 
- Ve 14:30 h bude konfirmační cvičení. 
 
- Mládež bude v sobotu v 15:00 h. 
 
- Bohoslužby 3. postní neděle se budou konat v 10 h v sále.  
- Při bohoslužbách bude udělena svátost svatého křtu Haně Volkové, která je dcerou Hany roz.   
  Vaculíkové a Davida Volka. 
- Po bohoslužbách bude schůze staršovstva. 
 
- V neděli 22. března 2015 se bude v našem sboru konat výroční sborové shromáždění. Na programu 
jsou zprávy o životě sboru, projednání a schválení účetní závěrky 2014 a rozpočtu 2015, volba revizorů 
účtů a volné návrhy. Právo zúčastnit se, podávat návrhy a hlasovat má každý člen sboru starší 18 let. 
Shromáždění je schopné usnášet se za každého počtu přítomných 30 minut po stanoveném začátku. 
 
- Z dnešních bohoslužeb je pořízen zvukový záznam a bude zveřejněn na www.liptal.evangnet.cz – 
Kázání. 

Mária Jenčová 
 
 


