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Ohlášky 10.5.2015 

Kázání:  s. f. Mária Jenčová 
Písně:      
Varhany: br. Ladislav Moravetz  

 
Vítáme mezi námi celocírkevního kantora bratra Ladislava Moravetze a děkujeme mu za dnešní 
varhanní doprovod. Od 14 h bratr Moravetz pak povede setkání varhaníků našeho sboru, které se 
uskuteční v kostele. Děkujeme, že přijal naše pozvání a vyprošujeme hodně Božího požehnání na jeho 
život a službu. 
 
Po bohoslužbách jste všichni srdečně zváni k posezení u kávy a čaje v sále.  
 
Ve čtvrtek jsme se v obřadní síni ve Vsetíně rozloučili s naší sestrou Blaženou Lažovou, která nás 
opustila po krátké a těžké nemoci dne 2. května 2015 ve věku 78 let. Při rozloučení nám zazněla tato 
slova ze  Žalmu 116: „Budu chodit před Hospodinem v zemi živých.“ A z listu apoštola Pavla 
Římanům: „Darem Boží milosti je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ 
Bůh ať posiluje zarmoucenou rodinu a vlévá do jejich srdcí naději a pokoj.                                                                                          
Zarmoucená rodina darovala pro sbor finanční dar, za který jménem staršovstva děkuji. 
 
 
Program na příští týden: 
 
- 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 je svátek Nanebevstoupení Páně. K bohoslužbám se shromáždíme v 17 h v kostele. 
 
- V pátek bude sestra farářka konat rozloučení v Hodslavicích,  náboženství na faře pro starší děti proto 
nebude.  
- Konfirmační cvičení proběhne po domluvě s konfirmandy v náhradním termínu. 
 
- V sobotu od 13 h bude úklid kostela, za každou ochotnou ruku budeme moc vděční. 
- V 17 h bude mládež. 
 
- V neděli budou bohoslužby jako obvykle v 10 h v kostele. 
 
Synodní rada naší církve vyhlašuje dobrovolnou sbírku Střediska humanitární a rozvojové pomoci 
Diakonie ČCE na pomoc Nepálu, který postihlo silné zemětřesení a postavilo velké množství lidí do 
situace, kdy potřebují naše modlitby a rychlou pomoc. V počátku je zapotřebí zejména voda, léky, potraviny 
a prostředky pro nouzové ubytování těch, kteří přišli o základní existenční podmínky a jsou ohroženi na 
životě. Synodní rada uvolnila 200 000 Kč z fondu sociální a charitativní pomoci zahraničí, které budou v co 
nejkratší době odeslány do Nepálu.  
Přispět bude možné po dvě neděle do pokladničky, která bude umístněná v kostele vzadu na stole. 
 
A ještě je možné se do příští neděle přihlásit na zájezd pro seniory, který pořádá sbor v Jasenné 19.5.2015 do 
Valašského Meziříčí. 

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

 
 


