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Ohlášky 20.11.2016 

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová 
Písně:    441, 353, 555     
Varhany:   br. Josef  Londa 
 
V sobotu jsme se v našem chrámu rozloučili s naší sestrou Annou Gojnou, která nás opustila nečekaně 
ve věku 84 let. Při loučení nám zněla slova z 2. listu Korintským 5, 1: "Víme přece, že bude-li stan 
našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl 
zbudován rukama." Tato slova ať jsou povzbuzením pro nás všechny, ale zejména pro zarmoucenou 
rodinu, která při této příležitosti darovala pro sbor peněžitý dar. Za tento dar jménem staršovstva 
srdečně děkuji. 
 
Sborový program: 
- Dnes odpoledne v 14 h bude pravidelný nešpor na Lhotě. 
 
- V pondělí a ve čtvrtek bude náboženství v ZŠ. 
 
- Ve středu od 9:30 h bude setkání maminek a dětí spojené s adventním tvořením. 
 
- Ve čtvrtek v 16 h bude biblická hodina na faře. 
 
- Od pátku do neděle bude naše mládež na seniorátním setkání mládeže v Uherském Hradišti na téma: 
"Jak vybruslit s Ježíšem z krize." 
 
- V sobotu bude v našem sboru setkání kurátorů a místokurátorů našeho seniorátu. 
 
- V neděli nám začíná Advent, bohoslužby budou v 10 h v kostele a bude při nich vysluhována svatá 
Večeře Páně. 
- Odpoledne v 15 h jste všichni srdečně zváni na Adventní koncert v našem kostele, při kterém 
vystoupí Zvonky dobré zprávy z Kateřinic, ženský sbor Rokytenka a CM Kuráž ZUŠ Liptál. 
 
- Ze Synodní rady jsme obdrželi k podepsání protestní lístky apelující na súdánské velvyslanectví v 
Praze ve snaze o propuštění českého misionáře Petra Jaška, který je od minulého roku uvězněn v 
Chartúmu a toho času mu hrozí trest smrti. 

Mária Jenčová 

 
Z dnešních bohoslužeb je br. Jaroslavem Jenčo pořízen zvukový záznam a bude zveřejněn na webových 
stránkách. Aktuální foto a zpracování Jana Vráblíková.  


