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Ohlášky 13.11.2016 

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová 
Písně:         
Varhany:    
 
Včera jsme se v našem chrámu rozloučili se sestrou Janou Srněnskou, která nás opustila v neděli 
6.listopadu ve věku 61 let. Při loučení nám zněla Slova povzbuzení z Matoušova Evangelia, kde Pán 
Ježíš říká: "Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství." 
Proto Božímu milosrdnému  srdci, ve kterém je dost místa pro každého, svěřujeme i naši zesnulou 
sestru a dceru Janu i celou pozůstalou rodinu, kteří při této příležitosti darovali pro sbor peněžní dary, za 
které jménem staršovstva srdečně děkuji. 
 
V těchto dnech společně s rodinou Vaculíkovou s láskou vzpomínáme na maminku a babičku, paní 
Marii Vaculíkovou , která nás opustila před 33 lety ve věku 75 let a také na jejího manžela Pavla 
Vaculíka, tatínka a dědečka, který nás opustil před 23 lety ve věku 84 let.  S láskou vzpomínáme i na 
jejich dceru a naši sestru, tetu a kmotřenku Anežku Frýdlovou, která nás opustila před 11 lety ve věku 
79 let. Vděčně si připomínáme i našeho strýce Pavla Mikulce, který nás opustil před 79 lety ve věku 23 
let. Všechny naše milé, kteří nás už předešli do věčnosti na svatbu Beránkovu, poroučíme milosrdné 
lásce našeho Pána a důvěřujeme Jeho Slovům, když nám praví: „Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, 
věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych 
vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli 
tam, kde jsem já. " 
 Tato Slova ať jsou povzbuzením pro nás, i pro rodinu Vaculíkovou, která při příležitosti této 
vzpomínky darovala pro sbor peněžní dar. Za tento dar jménem staršovstva srdečně děkuji.  
 
 
Program na příští týden: 
 
- V pondělí a ve čtvrtek bude náboženství v ZŠ. 
 
- Ve středu od 9:30 h bude setkání maminek a dětí. 
 
- Ve čtvrtek v 16 h bude biblická hodina na faře 
- Zkouška pěveckého sboru tento týden nebude. 
 
- V pátek v 17:30 h bude konfirmační cvičení na faře. 
-  Od 18:30 h se sejde mládež.  
 
- V neděli budou bohoslužby v 10 h v kostele. 
- Odpoledne ve 14 h bude pravidelný nešpor na Lhotě. 

Mária Jenčová 
 
 
 
 
Z dnešních bohoslužeb je br. Jaroslavem Jenčo pořízen zvukový záznam a bude zveřejněn na webových 
stránkách. Foto – pozvánky na nadcházející akce. Zpracování Jana Vráblíková. 

 
 
 
 

 
 


