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Ohlášky 22.3.2015  

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová  
Písně:     
Varhany:     
 
V pátek 20. března 2015 jsme se v kostele Horního sboru ve Vsetíně rozloučili s naším bratrem a 
presbyterem našeho sboru Karlem Geržou ze Lhoty, který nás opustil po těžké nemoci ve věku 69 let. 
Děkujeme za jeho požehnaný život a službu a ve své bolesti a smutku upíráme svůj zrak k Hospodinu, 
od kterého přichází naše pomoc. Neboť víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, 
čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama. Bůh ať posiluje 
zarmoucenou rodinu. 
 
 
 
Sborový program na příští týden: 
 
- V úterý v 19 h bude zkouška sborového zpěvu. 
 
- 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.  
- V 19 h setkání střední generace. 
 
- V pátek ve 13:30 h bude náboženství na faře. 
- Ve 14:30 h bude konfirmační cvičení. 
 
- V sobotu v 15 h bude setkání mládeže. 
 
- V neděli budou bohoslužby v 10 h v sále a znovu nám při nich poslouží bratr farář Jaroslav Voda. 
Sestra farářka je pozvána posloužit do Leskovce. 
 
- Dnes se bude v rámci bohoslužeb konat sborové výroční shromáždění, které bylo po tři týdny řádně 
ohlášeno. Seznam členů s hlasovacím právem je k dispozici k nahlédnutí u vstupu. Bude kolovat 
prezenční listina a tak Vás prosím, abyste se podepsali. 
 
- Tímto zahajuji výroční sborové shromáždění s následujícím programem: 
 
1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. Zpráva o životě sboru 
3. Zpráva o hospodaření sboru 
4. Zpráva revizorů sborového hospodaření 
5. Rozprava a schválení předložených zpráv 
6. Schválení účetní závěrky za rok 2014 a vypořádaní hospodářského výsledku 
7. Schválení rozpočtu na rok 2015 předložený staršovstvem 
8. Diskuse a volné návrhy 
9. Závěr 
 

Mária Jenčová 
 
 
 
 
 


