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Ohlášky 6.12.2015  

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová  
Písně:      
Varhany:    
 
V těchto dnech je tomu už 30 let, co nás navždy opustila naše sestra Karolína Frýdlová ,  a 18 let 
uplyne, co nás opustil i její manžel Karel Frýdl  z Liptálu, Na Špici, č. 292. Při tomto výročí s vděčností 
na ně vzpomínáme a s vírou vzhlížíme k Bohu, který skrze svého Syna, Pána Ježíše Krista, naplňuje 
naše srdce nadějí vzkříšení a věčného života a přináší nám pokoj a útěchu. On říká ve svém Slovu: Svůj 
pokoj vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! 
Při této příležitosti rodina věnovala pro potřeby sboru peněžitý dar, za který jménem staršovstva srdečně 
děkuji. 
 
Po dnešních bohoslužbách jste všichni srdečně zváni k posezení a k rozhovoru u kávy a čaje.   
 
Odpoledne v 16:00 h se v sále bude konat Mikulášské setkání rodin a dětí, na které srdečně zveme. 
 
 
Program na příští týden: 
 
- V pondělí od 18 h se sejde mládež k nácviku vánočního programu na faře. 
 
- V úterý ve 12:45 h bude náboženství v ZŠ pro menší děti. 
- V úterý v 19 h bude nácvik sborového zpěvu. 
 
-Ve středu od 9:30 h bude setkání maminek a dětí na faře. 
 
- Ve čtvrtek v 16 h bude biblická hodina. 
 
- V sobotu v 17:30 h se sejde mládež. 
 
- Příští, 3. adventní, neděli, budou bohoslužby v 10 h v sále.  
- V neděli odpoledne ve 14 h přijme svátost svatého křtu Veronika Mikulcová , dcera Marie a 
Miroslava Mikulcových, a Vojt ěch Londa, syn Veroniky Daňové a Pavla Londy. Modleme se, ať Bůh 
žehná těmto dětem, i jejich rodinám.   
 
Vzadu na stole je umístěna pokladnička, do které je možné dobrovolně přispět na pomoc uprchlíkům. 
 
Také si můžete rozebrat Kalendář a Na každý den pro rok 2016.  

Mária Jenčová 
 
Z dnešních bohoslužeb nebyl pořízen zvukový záznam.  

 


