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Ohlášky 3.4.2016 

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová. Téma čtení: Ozeáš 3,1 + 11, 1-9, kázání: 2.Tm 2, 13 
Písně:        
Varhany:   br. Josef Londa 
 
Dnes po bohoslužbách jste všichni srdečně zváni na posezení u kávy a čaje ve sborovém sále. Proto 
nespěchejte, ale zůstaňte na chviličku při společném rozhovoru. 
 
Od pátku se u nás na faře konala víkendovka pro děti , kterou organizovali a vedli mládežníci z 
Hodslavic, a které se zúčastnili i děti z Liptálu. Děkujeme mladým za jejich službu, dětem za krásnou 
písničku a všem vyprošujeme Boží požehnání a ochranu. 
 
Včera se u nás konala schůze Seniorátního odboru mládeže. Členové připravovali program pro 
seniorátní mládež na další období. Máme z toho radost a Bůh ať žehná všem mladým a Duch Svatý ať 
je vede, povzbuzuje a inspiruje v jejich službě. 
 
Ve středu jsme se v našem chrámu rozloučili se zesnulou sestrou Drahomírou Machalovou ze Lhoty č. 
247, kterou si Bůh povolal z této časnosti na věčnost ve čtvrtek 24. března 2016 ve věku nedožitých 60 
let. Při loučení nám zněla Slova z knihy proroka Abakuka, který píše: " I kdyby fíkovník nevypučel, 
réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve 
chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má 
spása. Panovník Hospodin je moje síla." 
Tato slova ať nás povzbuzují k důvěře v Boha, a to v každé době - když se nám daří i když je nám 
těžko. Bůh ať je silou pro nás všechny, a zvláště pro zarmoucenou rodinu, která při této příležitosti 
darovala pro sbor finanční dar, za který jménem staršovstva srdečně děkuji. 
 
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 16 h bude biblická hodina. 
- V 19 h  bude povelikonoční setkání střední generace. 
 
- 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 mohou všichni, kdo budou mít chuť, zahrát florbal v tělocvičně ZŠ.  
 
- V neděli budou bohoslužby jak obvykle v 10 h a budou v kostele. Během bohoslužeb bude nedělní 
škola pro děti. 
- Po bohoslužbách se bude konat pravidelná schůze staršovstva. 
 

Mária Jenčová 
 
Z dnešních bohoslužeb je br. Jaroslavem Jenčo pořízen zvukový záznam a bude zveřejněn na webových 
stránkách. Doprovodné foto Josef Londa. Zpracování Jana Vráblíková. 

 
 
 


