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Ohlášky 28.6.2015  

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová  
Písně:     
Varhany:    
 
V těchto dnech si připomínáme 20. výročí od úmrtí našich drahých – Antonína Vaculíka a jeho 
manželky Františky Vaculíkové z Liptálu č. 4. Pán si je povolal z této časnosti na věčnost jeden po 
druhém v brzké době. Nad touto ztrátou ať jsou nám povzbuzením slova proroka Izaiáše, který říká: 
„Vždyť moje myšlení nejsou myšlení vaše, ani vaše cesty nejsou cesty mé, je Hospodinův výrok. Neboť 
jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než cesty vaše a má myšlení vyšší než myšlení 
vaše.“ S láskou a vděčností vzpomínají dcera s rodinou, sestry s rodinami a rodina Dobiášová. Na 
potřeby sboru při této příležitosti věnují peněžitý dar, za který jménem staršovstva srdečně děkuji. 
 
Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na solidaritu sborů. 
 
Dnes odpoledne ve 14 h bude pravidelný nešpor na Lhotě. 
 
V pátek se v kostele v Zádveřících konal mimořádný konvent, který na svém zasedání schválil prodej 
střediska Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem Diakonii ČCE. 
 
Sborový program na příští týden:  
 
-V úterý bude zkouška sborového zpěvu. 
 
-Ve čtvrtek bude ještě poslední předprázdninové setkání střední generace v 19 h na faře. 
 
- V neděli budou bohoslužby v 10 h v kostele a bude při nich vysluhována svatá Večeře Páně při 
příležitosti výročí upálení M.J.Husa.  
- Při bohoslužbách bude taky udělena svátost křtu Eduardovi Dostálovi. 
- V neděli odpoledne Vás srdečně zveme na vzpomínkové setkání při příležitosti 600. výročí upálení 
Mistra Jana Husa. Slavnost se bude konat na zahradě u kostela od 17 h.  
O Husově odkazu pro dnešek promluví luterský farář v Brně a redaktor Radia Prohlas Reverend 
Jaroslav Kratka. Zaposloucháme se do písní našeho evangelického pěveckého sboru, zahraje nám 
dechová hudba Liptalanka a se svým programem vystoupí i naše mládež. Záštitu nad setkáním převzal 
senátor a starosta města Vsetín Jiří Čunek. 
Všichni jsou srdečně zváni. 
   
-V pondělí 6.července v 15:30 h se uskuteční další vzpomínkové setkání u pomníčku nad Kubíkovým 
žlebem na Bílé. Setkání organizuje obec Seninka. Odvoz na dané místo bude zabezpečen, sraz v 14:30 u 
Michálků na Dolansku. 
 
Na závěr srdečně děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na pomoc postiženým zemětřesením v Nepálu. 
Vysbíralo se 3.700 Kč.  
Také děkujeme za Vaše dary na JJ. Poděkování patří všem dárcům i těm, kteří v rámci svého času dary 
vybrali.  
 
Bůh ať Vám všechno mnohonásobně vynahradí. 
 

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


