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Ohlášky 21.2.2016 

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová  
Písně:    Varhany:    
 
Dnes odpoledne 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. Všichni jste srdečně zváni. 
 
V pátek jsme se v kostele Horního sboru ve Vsetíně rozloučili s naším zesnulým bratrem Janem 
Volčíkem ze Lhoty, kterého si Bůh povolal z této časnosti na věčnost ve čtvrtek 25. Února 2016 ve 
věku nedožitých 100 let. Rozloučení vedl bratr farář Voda a kázal na text z proroka Izaiáše: Bůh je má 
spása! Bez obavy mohu doufat. Neboť Hospodin je má síla a má chvála, stal se mou spásou.Tato slova, 
na kterých stavěl svůj život náš drahý zesnulý, nechť jsou sílou a nadějí, pro nás všechny. 
 
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 sálu. Hostem bude 
sestra farářka Radka Včelná z Jasenné. 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 17:30 h 
- Od 20:00 h si všichni, kdo budou mít chuť, mohou zahrát florbal v tělocvičně ZŠ.  
- V sobotu 12. března 2016 se od 9:00 do 16 h uskuteční Setkání učitelů nedělních škol a pracovníků s 
dětmi ve sborovém domě FS ČCE v Zádveřicích na téma: 

• „Co dětem doba nabízí (a co si samy berou) aneb můžeme v moderní době zaujmout děti 
2000 let starou zvěstí?“ – pohled psycholožky Janiny Zemanové,   

• „Jak si připravit biblickou hodinu tvořivě a zajímavě“ a  
• „Klí č nemusí být vždycky jen klíč aneb předměty a jejich biblická vyprávění“ - nápady 

učitelky Pavlíny Žambochové. 
• možnost sdílet a věci si prakticky vyzkoušet ve skupinkách 
• seznámit se, co zajímavého se děje v našich sborech a v seniorátě 

Oběd a občerstvení zajištěno. Přihlášky posílejte do 7. 3. 2016 na: svetlana.greplova@evangnet.cz 
 
- V sobotu se u nás uskuteční schůze Seniorátního odboru mládeže. 
 
- Příští 5. postní neděli budou bohoslužby v 10 h v sále a pro děti bude nedělní škola. Součástí 
bohoslužeb bude výroční sborové shromáždění. Přijďte prosím v hojném počtu.   
 
- A ještě poslední oznámení, podobně jako tomu bylo před Vánoci, i teď Synodní rada vyhlašuje 
dobrovolnou postní sbírku na Irák, pro všechny potřebné lidi bez domova, strádající válkou. Pro tento 
účel bude do Velikonoc vzadu umístěna pokladnička na dobrovolné příspěvky. 

Mária Jenčová 
Z dnešních bohoslužeb je br. Jaroslavem Jenčo pořízen zvukový záznam a bude zveřejněn na webových 
stránkách. Doprovodná fota z dnešního odpoledního koncertu Liptálské sboropění, foto Jana Vráblíková (více 
v Odkazech na fotogalerie). Zpracování Jana Vráblíková. 


