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Ohlášky 19.4.2015  

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová  
Písně:     
Varhany:     
 
V úterý 14. dubna 2015 jsme se v našem chrámu rozloučili s p. Boženou Frýdlovou z Liptálu č. 277. 
Opustila nás ve čtvrtek 9. dubna, ve věku 89 let. Při rozloučení jsme slyšeli slova, která říká Pán Ježíš: 
„Já jsem světlo světa!“  A toto světlo vzkříšeného Pána prozařuje každou tmu, ono září i v stínu smrti a 
loučení a přináší nám novou sílu, pokoj a naději. 
Zarmoucená rodina při této příležitosti darovala pro sbor peněžitý dar, za tento dar jménem staršovstva  
děkuji. 
 
Dnes v 17 h bude v rádiu Proglas rozhovor Jaroslava Kratky s Rosťou Pečeňou ze Všeminy. Kdo 
chcete, můžete si naladit své přijímače na vlny radia Proglas. 
 
Kdybyste někdo ještě měli zájem o nástěnné kalendáře 2015 s fotkami kostelů naší církve, včetně 
našeho kostela, fary a několika fotek ze života sboru, jsou ještě k dispozici u s. Blanky Vaculíkové za 
50 Kč. 
 
V neděli 12. dubna 2015 se konala pravidelná schůze staršovstva, kde se jednalo se zejména o těchto 
záležitostech: 
 

- příprava Husovy slavnosti 5. července 2015 
- konání víkendovky pro děti 1.-2. května 2015 
- pracovní setkání varhaníků našeho sboru s celocírkevním kantorem Ladislavem Moravetzem  
  9.-10. května 2015 
- z tohoto důvodu jsme přesunuli posezení po bohoslužbách na tuto neděli, to je 10. května 2015 
- staršovstvo schválilo koupi dataprojektoru pro sborové účely  
- staršovstvo si vyslechlo referenci br. Mirka Vaculíka ze setkání presbyterů v Uherském Hradišti  
  na téma Večeře Páně pro děti. A rozhodlo věnovat se této otázce na některé mimořádné schůzi, aby byl  
  dostatek času na rozhovor o tak důležitém tématu 
- staršovstvo poděkovalo br. Zdeňku Vaculíkovi a Jarku Kovářovi za výměnu kulatého okna v kostele  
  za kazatelnou, které bylo po zimě prasklé a zatékalo.  
 
Pravidelný sborový program pro 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. 
 
- V pátek ve 14:30 h bude náboženství na faře pro starší děti. 
 
- V sobotu v 15 h bude mládež. 
 
- V neděli budou bohoslužby v 10 h. 
 
- Příští neděli jsme zváni do Valašského Meziříčí, kde bude v evangelickém kostele ve 14 h v rámci 
Dne diakonie vystoupení  česko-africké skupiny Nsango Malamu, která je v naší zemi jedinečná a 
jejich koncert je opravdu multikulturní zážitek. 

Mária Jenčová 
 
Z dnešních bohoslužeb je pořízen zvukový záznam a bude zveřejněn na www.liptal.evangnet.cz. 
 


