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Ohlášky 11.9.2016 

Kázání (čtení) :  br. f. Jaroslav Voda 
Písně:      
Varhany:    
 
Děkujeme bratru faráři Jaroslavu Vodovi za dnešní bohoslužbu.  
Sestra farářka je s mládeží našeho sboru na potáborovém setkání u Oder. 
 
Program na příští týden: 
- V úterý v 19 h bude zkouška sborového zpěvu. 
 
- Ve středu od 9:30 h bude setkání maminek a dětí na faře. 
 
- V pátek v 16 h bude konfirmační cvičení na faře. 
 
- V sobotu v 18:30 h se sejde mládež. 
 
- V neděli budou bohoslužby v 10 h a bude při nich vysluhována Svatá Večeře Páně při příležitosti 
vstupu do nového školního roku. Prosím děti i rodiče, aby přišli a přijali tak požehnání a povzbuzení do 
nového školního roku. 
 

Sborový zájezd do Žakoviec u Popradu se bude konat 8.-9. října 2016 
 

- Odjezd od kostela v Liptále bude v 8 h ráno. 
- Ve 13 h bude společný oběd s farářem Mariánom Kuffom v Žakovciach, a poté bude následovat 
prohlídka areálu Inštitútu Krista Kráľa na faře v Žakovciach. Marián Kuffa, na své faře poskytuje azyl 
dvě stě padesáti lidem z okraje společnosti (bezdomovci, bývalí vězni, někdejší narkomani, mladí lidé 
vyšlí z dětských domovů). Díky své energii a charismatu dokázal vybudovat cosi jako záchrannou síť 
pro nejpotřebnější.  
- Po návštěvě Žakoviec bude možnost návštěvy termálů v sousední vesnici Vrbové. 
- Nocleh bude ve sborovém domě luterské církve v Gerlachově ve Vysokých Tatrách. 
- V neděli se zúčastníme luterské bohoslužby v obci Hybe.  
- Po obědě, který bude v Penzionu v Krá ľovej Lehotě, bude možnost krátké procházky s výhledem na 
Tatry a pak zpáteční cesta domů.  
- Předpokládaný návrat zhruba do 20 h. 
- Cena zájezdu je 900 Kč - dospělý a 500 Kč - studenti. 
- Prosím hlaste se u s. Blanky Vaculíkové.  
- Přihlášení po zaplacení zálohy 500 Kč dostanou ještě doplňující informace k zájezdu. 

 Připravila Mária Jenčová 

 
 

 
Z dnešních bohoslužeb nebyl pořizován zvukový záznam.  


