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Ohlášky 26.4.2015 

Kázání:  s. f. Mária Jenčová 
Písně:      
Varhany:   

 
 
Minulou neděli byla v našem sboru pokřtěna Nikolka Pončíková ze Lhoty. Ať jí Hospodin ochraňuje a 
vede. Pro ni i pro celou rodinu vyprošujeme hojnost Božího požehnání. Při této příležitosti darovala 
rodina peněžitý dar pro sbor, za který jménem staršovstva děkuji. 
 
 
Sborový program na příští týden: 
 
- Dnes odpoledne ve 14 h bude pravidelný nešpor na Lhotě. 
 
- V úterý v 19 h bude zkouška sborového zpěvu. 
 
- Ve středu od 9:30 h bude setkání maminek a dětí na faře. 
- Ve 12:30 h bude náboženství v ZŠ pro menší děti. 
 
- Ve čtvrtek v 16 h bude biblická hodina na faře. 
- V 19 h  bude setkání střední generace. 
 
- V pátek je státní svátek – náboženství ani konfirmační cvičení nebude. Bude ale víkendovka pro děti, 
se začátkem v pátek večer v 18 h – do soboty večera s přespáním na faře. 
 
- V neděli budou dětské bohoslužby v 10 h v kostele a po nich se bude konat schůze staršovstva. 
 
- Dnes odpoledne ve 14 h jsme srdečně zváni na koncert česko-africké skupiny do Valašského Meziříčí. 
 
- Farní sbor českobratrské církve evangelické v Huslenkách srdečně  zve dnes v 15 h na faru na 
promítání a vyprávění o Norsku. Svou vlastní zkušenost s životem v této zemi přiblíží Debora 
Hurtová, evangelická farářka v Prosetíně. 
  
- Obdrželi jsme také pozvání na přednášku doc. Jaroslava Šebka o "druhém životě" Mistra Jana 
Husa v 19. a 20. století. Koná se v úterý 5. května v 18 hodin v rožnovském evangelickém kostele.  
 
- Sbor v Jasenné srdečně zve na zájezd pro seniory dne 19. května 2015 do Valašského Meziříčí.  
 
- Všechny plakátky jsou k nahlédnutí ve vývěsce před farou. 
 
- Stále si ještě můžete zakoupit nástěnné kalendáře s fotografiemi našeho kostela a fary i z jiných sborů. 
Cena je 40 Kč.  
 
- Připomínáme, že do konce května se vybírá na Jeronýmovu jednotu, která pak rozděluje dary na 
opravy nebo stavby církevních budov.  

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

 
 

 
 


