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Ohlášky 17.5.2015  

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová  
Písně:    161, 678, 379, 453 
Varhany:  br. Josef Londa  
 
 
Dnes ve 14 h se v našem chrámu rozloučíme se s. Jiřinou Koutnou z Liptálu č. 275, která nás opustila 
ve věku 73 let. 
 
Do pokladničky vzadu na stole můžete přispívat do dobrovolné sbírky vyhlášené naší církvi na pomoc 
lidem postiženým zemětřesením v Nepálu. 
 
Děkujeme všem, kteří se včera 16.5.2015 zúčastnili brigády na úklid kostela. 
 
Uplynulý týden zasedal synod a na jeho jednání byla zvolena nová synodní rada.  Novým synodním 
seniorem se stal br. farář Daniel Ženatý, synod. kurátorem Vladimír Zigmund, 1. náměstkem synod. 
seniora br. farář Pavel Pokorný, 2. náměstkem synod. seniora Ondřej Titěra, 1. náměstkem synod. 
kurátora Jiří Schneider a 2. náměstkyní synod. kurátora Eva Zadražilová. Více http://synodcce.cz/ . 
Všem přejeme hodně moudrosti a síly a vyprošujeme Boží požehnání pro jejich službu církvi. 
 
 
Sborový program na příští týden:  
 
- Od úterý do středy bude v našem kostele p. Eliáš ladit varhany. 
 
- V úterý v 19 h bude zkouška sborového zpěvu. 
 
- Ve středu bude náboženství ve 12:30 h v ZŠ. 
- V 18:30 h bude na faře setkání konfirmandů a rodičů, kvůli informacím a přípravě konfirmační 
slavnosti, která bude 7.června 2015. 
 
- Setkání maminek a dětí bude ve čtvrtek od 9:30 h. 
 
- V pátek ve 14:30 h bude náboženství na faře. 
- V 17 h bude konfirmační cvičení. 
 
- Od pátku do neděle bude ve Valašském Meziříčí setkání valašské mládeže. 
 
- V neděli slavíme Svatodušní svátky, bohoslužby budou v 10 h v kostele a bude při nich vysluhována 
Svatá Večeře Páně. 
- Odpoledne pak ve 14 h bude pravidelný nešpor na Lhotě. 
 
- Na Svatodušní pondělí budou bohoslužby v 10 h a poslouží nám při nich s. farářka Jiřina Kovářová. 
 

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


