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Ohlášky 24.1.2016 

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová  
Písně:     
Varhany:    
 
Dnes je slavnostním slibem před sborem do služby pastorační pracovnice našeho sboru uvedena s. 
Blanka Vaculíková. ÚCK vyhověla naší žádosti a schválila poloviční pracovní úvazek na tuto práci 
v našem sboru od ledna 2016. Těšíme se na další spolupráci a přejeme Blance mnoho sil a Božího 
požehnání a prosíme všechny za podporu, pomoc a za vaše modlitby.   
 
V úterý jsme se v našem chrámu a následně na hřbitově ve Lhotě rozloučili  se sestrou  Ludmilou 
Hromadovou ze Lhoty u Vsetína, která nás opustila ve věku nedožitých 93 let. Při loučení nám zněla 
slova apoštola Pavla, který píše, že "tak jak jsme nesli obraz zemského člověka, tak poneseme i obraz 
nebeského." Tato slova ať jsou pro nás povzbuzením a nadějí, která se upíná k věčnému životu. 
Pozůstalá rodina darovala pro sbor finanční dar, za který jménem staršovstva srdečně děkuji. 
 
V pátek ve 14 h se v našem chrámu rozloučíme s naším zesnulým bratrem Josefem Vychopněm 
z Liptálu Výpusty, který nás opustil 20. ledna 2016 ve věku nedožitých 87 let. Prosím, mysleme v 
modlitbě na zarmoucenou rodinu.  
 
Dnes ve 14 h bude pravidelný nešpor na Lhotě. 
  
Program na příští týden:  
 
- V úterý ve 12:30 h bude náboženství pro menší děti na ZŠ. 
-V 16 h bude náboženství pro starší děti na faře. 
 
- V úterý v 17 h bude konfirmační cvičení. 
 
-Ve středu od 9:30 h bude setkání maminek a dětí na faře.  
 
- Ve čtvrtek v 16 h bude biblická hodina na faře.  
 
- V sobotu v 18 h se sejde mládež.  
- V sobotu v 18 h jsme srdečně zváni na koncert tamburášskeho souboru z Tekovských Lužian, který se 
bude konat v modlitebně Bratrské jednoty baptistů v Rokytnici. 
 
- V neděli budou bohoslužby v 10 h v sále. 

Mária Jenčová 
 
Z dnešních bohoslužeb je br. Jaroslavem Jenčo pořízen zvukový záznam a bude zveřejněn na webových 
stránkách. Foto Josef Londa. Zpracování Jana Vráblíková. 

 


