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Ohlášky 14.6.2015 

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

 
 
Děkujeme za dnešní bohoslužbu br. faráři Jaroslavu Vodovi. Sestra farářka dnes slouží v Leskovci. 
 
 
Sborový program na příští týden:  
 
- V úterý v 19 h bude zkouška sborového zpěvu. 
 
- Od úterý do pátku bude mít sestra farářka dovolenou a proto náboženství, ani setkání maminek 
nebude. 
 
- V sobotu bude setkání mládeže v 18:30 h. 
 
- V neděli budou bohoslužby jako obvykle v 10 h v kostele. 
 
- Na neděli odpoledne od 15 h zveme všechny seniory našeho sboru na setkání v sále. Setkání je pro 
všechny zhruba od 70 let výše. Za ty, kteří již nemohou sami přijít, prosíme rodinné příslušníky o 
dovoz. Odvoz domů pro ně můžeme zabezpečit. Chceme tak pro ty, kteří se už zejména se zdravotních 
důvodů nemohou setkat se svými vrstevníky, vytvořit aspoň tento malinkatý prostor pro setkání a 
vzájemné sdílení. Doprovodný program a občerstvení nebudou chybět. Při vycházení z kostela obdržíte 
pozvánku pro sebe, nebo pro své blízké a prosíme o předání našeho pozvání. Na všechny se těšíme. 

Mária Jenčová 
 
Pozvání na Husovské slavnosti 2015 
 
Českobratrská církev evangelická v Liptále srdečně zve k účasti na vzpomínkové slavnosti při 
příležitosti 600.výročí upálení Mistra Jana Husa. Slavnost se bude konat na farské zahradě 5. 
července 2015 od 17 h. Účast přislíbil host Rev. Jaroslav Kratka, luterský farář v Brně, moderátor 
křesťanské televize Noe a radia Proglas.  
Srdečně zveme! 
 
 
Konfrimace 7. června 2015 
 
V neděli 7. června 2015 jsme v  Evangelickém sboru v Liptále prožívali nádhernou a radostnou 
slavnostní událost. Devět mladých lidí při konfirmační slavnosti vyznalo svoji víru v Boha a dva z nich 
přijali křest svatý. Byli to: Aneta Vaculíková, Sára Šromová (z Opavy), Darina Londová, Simona 
Řezníková, Irena Tkadlecová, Lubomír Hrbáček, Pavel Mrlina, Silvio Salis a Petr Valchář. Na tuto 
velikou chvíli svého života se připravovali dva roky. Na konfirmační bohoslužby se připravili velice 
odpovědně. Pilně se učili a sami si napsali své vyznání víry, modlitby a poděkování. Připravili si krásné 
písně. V sobotu večer si na svoji slavnost vyzdobili kostel krušpánkem a pivoňkami. Pro mě bylo 
zásadní, že sami za sebe vyznali svůj hřích před Bohem, a zároveň se potom přiznali k víře v Pána 
Ježíše, našeho jediného Spasitele. Byl to pro mě velice hluboký okamžik, na který ráda vzpomínám. 
Snad nám Bůh dá, abychom se dožili ještě mnoha takových duchovně krásných chvil v našem sboru. A 
konfirmandům přeji, ať dále rostou a žiji jako milované děti Boží. 

Mária Jenčová   
 
 
 


