
C:\Users\jvrablik\Documents\ČCE Liptál web\Ohlášky\VZOR Ohlášky, Kázání.doc             30.8.2016                                               5/25 

Ohlášky 28.8.2016  
MFF 47. Liptálské slavnosti 2016 

 

Kázání (čtení) :  br. f. Rastislav Pečeňa 
Písně:    také účinkující soubory na LS: z Indie, Tchaj-wanu, Srbska, Panamy  
Varhany:  br. Josef Londa 
 
Srdečně vítáme všechny hosty Liptálských slavností. Přejeme vám, abyste se v Liptále cítili příjemně. 
 
Děkujeme bratru Rastislavu Pečeňovi za dnešní bohoslužbu a přejeme mu hodně radosti a Božího 
požehnání v roli vikáře slezské evangelické církve v Návsi u Jablunkova, i v jeho čerstvé roli 
novomanžela!  
 
Vzpomínky: 
- Dne 6.9.2016 uplynou 3 roky od úmrtí s. Zdenky Křupalové z Liptálu č. 346, která by 19.9.2016 
oslavila 85 let. 
- Její syn Jaroslav Chmelař by se letos dožil 65 let 
- Také to bude již 20 let, kdy zemřel její druhý manžel Jaroslav Křupala. 
Vzpomínají a nikdy nezapomenou Dana, Alex, Renata, Petr, Nikola, Denis, Tomáš a Karolína. 
Připomeňme si slova Žalmu 23: „Hospodin je můj pastýř, nebudu míti nedostatek.“ 
Rodina s touto vzpomínkou věnovala sboru peněžitý dar.  
 
U příležitosti 20 let od úmrtí br. Ludvíka Šťastného ( +8.9.1996) a nedožitých 80 let jeho manželky, s. 
Elišky Šťastné, rozené Srněnské, (* 25.12.1936), z Liptálu č. 369, na své rodiče vzpomínají dcera 
Zdenka se synem a syn Karel s rodinou. 
 
Zítra v 15:30 h se v našem chrámu rozloučíme s bratrem Josefem Geržou z Liptálu č. 45, který nás 
opustil ve středu 24. srpna 2016 ve věku 71 let. Po obřadu ho doprovodíme na místní hřbitov. 
 
Bohoslužby příští neděli budou v 10 h a bude při nich vykonána celocírkevní sbírka na Evangelickou 
akademii.  
Po bohoslužbách se sejde ke své schůzi staršovstvo. 

Mária Jenčová 

 
Foto z Liptálských slavností 2016. Více fotografií z bohoslužeb naleznete v záložce Odkazy na fotogalerie. 
 
Z dnešních bohoslužeb nebyl pořizován zvukový záznam.  
Na náš web je vložen text kázání. K dispozici je i anglický překlad. 


