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Ohlášky 23.8.2015  

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová  
Písně:     
Varhany:  s. Štěpánka Cedidlová  
 
 
Srdečně dnes mezi námi vítáme vzácné hosty u příležitosti folklórních Liptálských slavností – soubor 
z USA, Bulharska, Indie, Slovenska a Nového Zélandu. Děkujeme za program, který si pro nás 
připravili a vyprošujeme pro ně Boží požehnání. 
 
Minulou neděli jsme se v našem chrámu rozloučili se sestrou Zdeňkou Mrnuštíkovou z Liptálu č. 67, 
která nás opustila po krátké nemoci ve čtvrtek 13. srpna 2015 ve věku 85 let. 
Při rozloučení nám zněla slova: „V ěřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a pevně 
počítat s tím, co nevidíme.“ A v této víře a v naději věčného života jsme se rozloučili i s naší sestrou.  
Zarmoucená rodina darovala pro sbor peněžitý dar. Za tento dar jménem staršovstva srdečně děkuji. 
 
V pátek jsme se rozloučili se sestrou Františkou Mat ějů z Liptálu č. 135 , která nás opustila dne 
15.srpna 2015 ve věku 97 let. Děkujeme Pánu Bohu za požehnaný život této vzácné sestry a útěchu 
hledáme ve slovech Žalmu 23: “Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.“ Tak to prožívala naše 
zesnulá sestra a k této důvěře v Boha, jako v našeho dobrého Pastýře nás povzbuzuje i svědectví jejího 
života. Zarmoucená rodina darovala při této příležitosti peněžitý dar pro sbor, a také i za tento dar 
děkujeme.  
 
V úterý 25. srpna 2015 v 16 h se v našem chrámu rozloučíme se sestrou Anežkou Chmelařovou 
z Liptálu č.16, která nás opustila ve čtvrtek 20. srpna 2015 ve věku 85 let. V modlitbách mysleme na 
všechny zarmoucené. 
 
V sobotu ve 14 h na Soláni budou oddáni Jaroslav Vaculík a Jitka Jakešová. 
 
V neděli budou bohoslužby v 10 h v kostele a bude při nich vysluhována Svatá Večeře Páně při 
příležitosti začátku nového školního roku. 
 
Odpoledne pak ve 14 h bude nešpor na Lhotě. 
 
Dovolte mi ještě jménem celého liptálského sboru poblahopřát kyticí naší s. farářce k jejímu 
významnému životnímu jubileu, kterého se zítra dožívá. Dodatečně bude předán ještě dort ve tvaru 
podkovy, aby ji v celém jejím životě provázelo štěstí, víra a láska. 

Tomáš Němeček, kurátor 
Mária Jenčová, farářka 

 
 
Z dnešních bohoslužeb je pořízen zvukový záznam a bude zveřejněn na www.liptal.evangnet.cz. 
 
 
 
Fotogalerie z těchto bohoslužeb s hosty ze zahraničních souborů, účastníku letošních 46. MFF Liptálské 
slavnosti naleznete ve Fotogalerii a zde: 
foto Jana Vráblíková:  http://www.rajce.net/a11791267  
foto Josef Londa:  http://www.rajce.net/a11794125  
 
 
 
 
 


