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Ohlášky 6.11.2016 

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová 
Písně:        Varhany:    
 
Včera jsme se v našem chrámu  rozloučili se s. Františkou Frýdlovou z Lutoniny, roz. Chmelařovou 
z Liptálu, která nás opustila v pondělí 31. října 2016 ve věku 90 let. Při loučení nám zněla Slova 
povzbuzení z listu apoštola Pavla Tesalonickým, kde píše: „Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti 
o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel a 
vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu.“ 
Tato Slova ať jsou zdrojem naděje pro nás, i pro zarmoucenou rodinu. Ta při této příležitosti darovala 
pro sbor peněžní dar, za který jménem staršovstva děkuji. 
 
Předminulou neděli jsme se ve svých modlitbách přimlouvali za br. Jiřího Dobiáše, který nás nakonec 
z Boží vůle opustil dne 27. října 2016 ve věku nedožitých 96 let. Jsme vděční za jeho plodný a bohatý 
život, jako i za život a obětavost jeho předků. Vážíme si jeho vztahu a lásky k Liptálu a k našemu sboru, 
a všeho, čím nás jako člověk obohatil. Dnešní Evangelium nám vlévá naději, že ten, kdo žije s Bohem a 
pro Boha - žije věčně. Neboť Ježíš praví: "A tam, kde jsem já, tam bude i můj služebník." 
V této naději a s vděčností v srdcích se loučíme a naším milým bratrem Jiřím Dobiášem a vzpomeneme 
na něj vždy, kdykoli se podíváme na náš chrám. V modlitbách pamatujme i na zarmoucenou rodinu, 
která při této příležitosti darovala našemu sboru peněžitý dar, za který jménem staršovstva děkuji. 
 
V těchto dnech také s láskou vzpomínáme na našeho milého bratra Jaroslava Vaculíka z Liptálu č.179, 
který by se dne 1.listopadu 2016 dožil 80 let.  A i když nás opustil už před 22 lety, stále na něho 
vzpomíná jeho manželka, syn a tři dcery s rodinami, sestra a další rodina. S vděčností za jeho život i 
službu v našem sboru ho poroučíme Boží lásce, o které víme, že nás od ní nic neoddělí. Tak jak píše 
apoštol Pavel: „Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost,  
ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky 
Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ Tato Slova ať jsou povzbuzením pro pozůstalou rodinu, 
která při příležitosti této vzpomínky darovala pro sbor peněžitý dar. I za tento dar jménem staršovstva 
děkuji.  
 
Dnes po bohoslužbách jste všichni srdečně zváni na posezení při kávě a čaji ve sborovém sálu. 
 
Program na příští týden: 
- V pondělí a ve čtvrtek bude náboženství v ZŠ. 
 
- V úterý v 19 h se sejde střední generace na faře. 
 
- Ve středu od 9:30 h bude setkání maminek a dětí. 
 
- Ve čtvrtek v 16 h bude biblická hodina na faře. 
- V 19 h bude zkouška sborového zpěvu. 
 
- V pátek bude mládež společně s Církví Bratrskou ve Vsetíně. 
 
- V sobotu od 8:30 h se koná Konvent našeho seniorátu ve Vsetíně. 
 
- V neděli budou bohoslužby v 10 h v kostele. 
- Po bohoslužbách bude pravidelná schůze staršovstva. 

Mária Jenčová 
Z dnešních bohoslužeb je br. Jaroslavem Jenčo pořízen zvukový záznam a bude zveřejněn na webových 
stránkách. Foto z potáborového setkání mládeže v Odrách září 2016 Samuel Vaculík. Více v záložce Mládež 
nebo Odkazech na fotogalerie. Zpracování Jana Vráblíková. 


