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Ohlášky 28.2.2016  

Kázání (čtení) :  s. f. Radka Včelná 
Písně:     
Varhany:   
 
Děkujeme sestře farářce Radce Včelné z Jasenné za dnešní bohoslužbu. 
Naše sestra farářka odjela s rodinou na Slovensko, kde se zúčastní rozloučení se svojí babičkou, která je 
opustila ve věku 89 let. 
 
Dnes odpoledne ve 14 h bude pravidelný nešpor na Lhotě a povede ho bratr farář Jaroslav Voda. 
 
Příští týden v pátek bude rozloučení s naším bratrem Janem Volčíkem ze Lhoty, kterého si Bůh povolal 
z této časnosti na věčnost ve čtvrtek 25. února 2016 ve věku nedožitých 100 let. S naším zesnulým 
bratrem se rozloučíme v pátek 4. března 2016 v 15 h kostele Horního sboru ČCE ve Vsetíně. 
 
 
Program na příští týden: 
 
 - V úterý ve 12:30 h bude náboženství v ZŠ pro menší děti.  
-  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 v 17 h jste všichni srdečně zváni na postní večerní bohoslužby do sborového sálu. 
Hostem bude bratr farář Petr Maláč z Hošťálkové. Je to pro každého z nás příležitost k postnímu 
zastavení a ztišení, a k přípravě na velikonoční svátky.  
 
- V pátek bude náboženství pro starší děti ve škole v 11:30 h. 
 
- V sobotu se u nás na faře sejde mládež v 17 h 
- Od 19:30 h si mohou všichni, kdo budou mít chuť, zahrát florbal v tělocvičně ZŠ.  
 
- Příští 4. postní neděli budou bohoslužby v 10 h v sále a pro děti bude nedělní škola. 
  
- Příští neděli odpoledne 6. března 2016 ve 14:30 h bude v našem chrámu koncert Liptálské sboropění. 
V programu zazní varhanní a sborová tvorba z různých období.  
Účinkují: Matyáš Moravetz a Ester Moravetzová, Ondřej Zeman, Vojtěch Zeman a Evangelický chór 
Zlín. 
Řídí: Marta Doubravová, Karel Macek a Ladislav Moravetz.  
 
- V neděli 13. března 2016 se bude konat výroční sborové shromáždění.   

Mária Jenčová 
Z bohoslužeb nebyl pořizován zvukový záznam. 

 


