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Ohlášky 20.3.2016 
 
Kázání:  s. f. Mária Jenčová 
Písně:      
Varhany: br. Ladislava Moravetz  
 
 
Ve čtvrtek jsme se v našem chrámu rozloučili se sestrou Julií Vaculíkovou z Liptálu Sadové, která nás 
opustila v pondělí 14. března 2016 ve věku nedožitých 89 let. Při loučení nám zněla slova, která naše 
sestra měla při konfirmaci ze Žalmu 31. v.4: „Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno 
a doveď mě k cíli.“  A z Matoušova evangelia z 24.k v .44: „Protož i vy buďte hotovi; nebo v tu hodinu, 
v kterouž se nenadějete, Syn člověka přijde.“ Tato slova ať jsou zdrojem naší útěchy i naděje, která 
pramení z Kristova zmrtvýchvstání. 
Zarmoucená rodina při této příležitosti darovala pro potřeby sboru peněžitý dar. Jménem staršovstva 
děkuji za tento dar a Bůh ať žehná všem pozůstalým. 
 
 
Dnes vstupujeme do Velkého týdne. Rozjímejme v něm nad Kristovým umučením a otevřeme svá 
srdce jeho lásce... 
 
 
Program v tomto týdnu:  
 
- V úterý bude náboženství pro mladší děti v ZŠ ve 12:30 h.  
- V 17 h bude konfirmační cvičení. 
- V 19 h bude zkouška sborového zpěvu. 
 
- Na Velký pátek budou bohoslužby v kostele v 10 h  a bude při nich vysluhována sv. Večeře Páně. 
- Odpoledne ve 14 h bude nešpor na Lhotě s vysluhováním sv. VP. 
 
- Na Velikonoční neděli budou bohoslužby v 10 h v kostele také s VP.  
 
- Na Velikonoční pondělí budou bohoslužby ve sborovém sále v 10 h. 
 
- Při vycházení z kostela můžete ještě do Velikonoc přispět na dobrovolnou postní sbírku pro uprchlíky. 
 
- Prosím přítomné presbytery, aby si rozebrali do svých obvodů velikonoční číslo zpravodaje. 
 
- Vítáme mezi námi celocírkevního kantora br. Ladislava Moravetze, a děkujeme za dnešní varhanní 
doprovod a také za to, co si připravil pro naše varhaníky na dnešní setkání po bohoslužbách. 

Mária Jenčová   

 


