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Ohlášky 18.9.2016 

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová 
Písně:    610, 639, 486 a dvě mládež   
Varhany:   br. Josef  Londa 
 
Prosím členy staršovstva, aby se dnes po bohoslužbě na chvíli zdrželi ke krátkému setkání. 
 
Program na příští týden: 
- V pondělí a ve čtvrtek od 12:35 h bude náboženství v ZŠ pro mladší děti.  
 
- V úterý v 16:30 h bude konfirmační cvičení na faře. 
- V úterý v 19 h bude zkouška sborového zpěvu. 
 
- Ve středu od 9:30 h se na faře sejdou maminky a děti. 
 
- V sobotu v 18 h bude setkání mládeže. 
 
- V neděli budou bohoslužby v 10 h. 
- Příští neděli odpoledne ve 14:30 h jsme zváni na instalační slavnost s. farářky Radky Včelné v Brně 
Židenicích.  Kdo by jste chtěli jet, můžete se do zítra ještě přihlásit u  s. Blanky Vaculíkové. 
 
- Ve dnech 8.-9. října 2016 organizujeme sborový zájezd na Slovensko, do Žakoviec u Popradu. Čeká 
nás setkání s br. farářem Mariánom Kuffom, prohlídka Inštitútu Krista Veľkňaza, možnost návštěvy 
termálů ve Vrbovém a bohoslužby v luterské  církvi v Hybe. Hlaste se u s. Blanky Vaculíkové. Cena 
zájezdu je pro dospělého 900 Kč, pro studenty 500 Kč. 

Mária Jenčová 
639 
HNED ZRÁNA VZDEJ DÍKY  
W. Croft 1709 /  J. Balcar  
 
1. Hned zrána vzdej díky v písničce chval, to on, Otec tvůj, ti dnešní den dal.  
On dává ti vše, co máš, jen z lásky své a milost svou dopřává každého dne.  
 
2. Když smutek tě svírá, cítíš se sám,/ věř, že i v té chvíli blízko je Pán./  
On v lásce své přivede k lidem tě blíž,/ kde snadněji překonáš samoty tíž. 
 
3. Když odvahu ztrácíš životem jít,/ když nevíš, jak dál a kde sílu vzít,/  
když pochybnost ovládne myšlení tvé,/ tak v modlitbě přiznej se k slabosti své. 
 
4. Pros Pána o sílu dál cestou jít/ a odpírat zlému, pravdivě žít./ 
I když proto za blázna budou tě mít,/ smíš od Pána přijímat svobodu, klid. 
 
5. Jen víru tu měj, že golgotský kříž/ o vítězství lásky rozhodl již./  
Že naději konečnou dalo všem nám/ dne třetího ráno - kdy vzkříšen byl Pán. 
 
6. S tou radostí vzácnou nezůstaň sám,/ těm, které jsi míjel, bližním se staň./  
A vším, čím se zabýváš, Pánu čest vzdej,/ služ blízkým i vzdáleným, v lásce je měj. 

 
Z dnešních bohoslužeb je br. Jaroslavem Jenčo pořízen zvukový záznam a bude zveřejněn na webových 
stránkách. Foto z dnešních bohoslužeb – Jana Vráblíková.  
Zpracování Jana Vráblíková. 
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