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Ohlášky 31.1.2016  

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová  
Písně:      
Varhany:    
 
V pátek jsme se v našem chrámu rozloučili s našim bratrem Josefem Vychopněm z Liptálu č. 164, 
který nás opustil po dlouhé nemoci ve věku nedožitých 87 let. Při loučení nám zněla slova z Janova 
evangelia: "Bůh tak miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo věří v něho 
nezahynul, ale měl život věčný.“ V tom je naše naděje, i tváří v tvář loučení. Tuto víru a naději si 
uchovejme, a vyprošujme je i pro zarmoucenou rodinu. 
 
A v této naději dnes s láskou a vděčností také vzpomínáme na našeho milého bratra Karla Geržu  ze 
Lhoty, který by se v těchto dnech dožil svých sedmdesátin. Nebylo mu dopřáno, aby toto své jubileum s 
námi oslavil, ale věříme, že byl našim Pánem pozván na ještě velkolepější oslavu v Jeho království. Ať 
tato naděje posiluje naše srdce a je sílou a světlem zejména pro manželku Milenu, která při této 
příležitosti darovala pro potřeby sboru peněžitý dar, za který jménem staršovstva srdečně děkuji. 
 
Dne 29.1.2016 uplynulo 30 let od úmrtí br. Josefa Lukáše ze Lhoty č. 1. Vzpomíná syn Josef 
s rodinou. 

 
 
Minulou neděli byla v našem sboru do služby pastorační pracovnice uvedena sestra Blanka 
Vaculíková. Při této příležitosti darovala se svojí rodinou pro sbor peněžitý dar, za který také jménem 
staršovstva srdečně děkuji. A zvlášť děkujeme za sestru Blanku a vyprošujeme jí od Boha Jeho 
požehnání a pomoc, a vedení a sílu Ducha svatého. 
 
Program na příští týden: 
 
- Žáci a  studenti obdrželi půlroční vysvědčení za svoji práci a od pátku si užívají volna nejenom 
pololetních, ale i jarních prázdnin. Takže tento týden nebude náboženství, konfirmační příprava, ani 
setkání maminek a dětí. 
 
- Ve čtvrtek bude biblická hodina v 16 h. 
- V 19 h setkání střední generace. 
 
- V pátek 5.2.2016 v 18 h jsme zváni ke Kleskům, kde proběhne setkání s posádkou z Dakaru. Tomáš 
Ouředníček, Pavel Vaculík (Liptál) a další nám budou vyprávět a promítat videa a fotky ze své 
nebezpečné a náročné cesty ve slavné rallye. Vstup je dobrovolný a zváni jste všichni. 
 
- Od pátku do neděle bude u nás na faře víkendovka pro děti a mládež. 
 
-V neděli budou bohoslužby jako obvykle v 10 h v sále a po nich bude posezení u kávy a čaje, na které 
jste všichni srdečně zváni.    
 
- Příští neděli 7. února ve 13:30 h jsme zváni do Jasenné, kde se na evangelické faře uskuteční 
přednáška s promítáním fotografií na téma: "Mé jméno není uprchlík". Budeme mít možnost slyšet 
živé svědectví o situaci v Iráku od člověka, který v listopadu 2015 strávil deset dní mezi uprchlíky. O 
situaci v uprchlických táborech v Iráku promluví Eliáš Molnár. Zváni jste všichni, kdo se chcete 
dovědět něco víc o této tak aktuální a žhavé problematice. 

Mária Jenčová 
 
 
Z dnešních bohoslužeb je br. Jaroslavem Jenčo pořízen zvukový záznam a bude zveřejněn na webových 
stránkách. Doprovodná ilustrační fotografie (2016) Dagmar Žaludková. Zpracovala Jana Vráblíková. 


