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Ohlášky 26.6.2016 

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová 
Písně:       
Varhany:    
 
Na minulých bohoslužbách se u nás konala celocírkevní sbírka solidarity. Všem dárcům děkujeme! 
 
Minulou neděli odpoledne se v sborovém sále sešlo kolem 50 seniorů našeho sboru na společném 
setkání.  Jsme vděční za každého, kdo přišel, i za každého, kdo jakýmkoliv způsobem pomáhal. A 
těšíme se na další setkání. Pár fotografií od s. Lenky Gřešákové je na webu – Fotogalerie. 
 
Dnes po bohoslužbách jste všichni mimořádně zváni do sborového sálu na krátké posezení, při kterém 
nám manželé Eva a Petr Vaculíkovi povyprávějí své zážitky z jejich cesty do Beilen. Prosím zůstaňte na 
chvíli, abychom se dověděli, co je tam nového a jak se daří našim bratřím a  sestrám z Holandska.  
 
Dnes ve 14 h bude pravidelný nešpor na Lhotě. 
 
 
Sborový 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 zkouška sborového zpěvu.  
 
- Ve středu od 9:30 h bude setkání maminek a dětí na faře. 
 
- V sobotu v 11 h bude v našem kostele svatba. Oddáni budou Zuzana Mrnuštíková a Michal Veselý. 
 
- V neděli budou bohoslužby v 10 h v kostele, a bude při nich vysluhována Svatá Večeře Páně u 
příležitosti svátku Mistra Jana Husa. 
- V 16 h bude v kostele koncert evangelického chóru ECHO ze Zlína, pod vedením celocírkevního 
kantora Ladislava Moravetze. Na varhany doprovází Ester Moravetzová. Vyslechneme si také písně 
pěveckého sboru Rokytenka pod vedením Hany Vaculíkové. 
- Od 17 h bude volné besedování s občerstvením na zahradě u kostela. 
- V 18 h vzpomínka na Mistra Jana Husa se zapálením vatry. 

Mária Jenčová 

 
 
Z dnešních bohoslužeb je br. Jaroslavem Jenčo pořízen zvukový záznam a bude zveřejněn na webových 
stránkách. Plakát a zpracování Jana Vráblíková. 


