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Ohlášky 14.2.2016  

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová  
Písně:    171, 331, 502, 510, 448 
Varhany:  Štěpánka Cedidlová  
 
Včera se u nás konala schůze Seniorátního odboru mládeže (SOM). Předsedou SOMu na další volební 
období byl zvolen Richard Jenčo z Liptálu. Blahopřejeme a vyprošujeme hodně síly a pomoci od Boha 
a vedení Duchem svatým. 
  
Dnes po bohoslužbách se bude konat pravidelná schůze staršovstva.   
 
Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena nas církevní tisk.  
 
Ve čtvrtek jsme se v našem chrámu rozloučili s bratrem Josefem Mrnuštíkem z Liptálu, Sadové č. 390, 
který nás opustil po těžké nemoci ve věku 48 let. Při loučení nám zněla slova apoštola Pavla: „A proto 
neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Toto krátké a lehké 
soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k 
neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné.“ 
Tato slova ať jsou nadějí a sílou nejenom pro zarmoucené, ale pro nás všechny v našich zápasech a 
životních zkouškách. 
Rodina Mrnuštíková při této příležitosti darovala sboru peněžitý dar a za tento jménem staršovstva 
děkuji. 
 
Program na příští týden: 
 
- V úterý ve 12:30 h bude náboženství v ZŠ pro menší děti. 
- Ve 14 h bude náboženství pro starší děti na faře. 
- V 17 h bude konfirmační cvičení na faře. 
- V 19 h bude zkouška sborového zpěvu. 
 
- Ve středu od 9:30 h bude setkání maminek a dětí na faře.  
 
- Ve čtvrtek bude biblická hodina v 16 h na faře.  
- V 19 h bude setkání střední generace, hostem bude br. farář Daniel Keller z Valašského Meziříčí a 
budeme se společně zamýšlet nad postním tématem. Všichni jste zváni k návštěvě. 
 
- Příští 2. postní neděli budou bohoslužby v 10 h v sále a pro děti bude nedělní škola.  

Mária Jenčová 
 
Z dnešních bohoslužeb je pořízen zvukový záznam a je zveřejněn na www.liptal.evangnet.cz. Nahrál Jaroslav 
Jenčo. Aktuální foto z bohoslužeb a zpracování Jana Vráblíková.  

 


