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Ohlášky 27.11.2016 

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová 
Písně:    161, 261, 270   Varhany:    
 
Včera se u nás v Liptále uskutečnilo setkání kurátorů a místokurátorů našeho seniorátu. Sešlo se zhruba 
30 účastníků. Děkujeme všem, kteří při akci pomáhali a přispěli občerstvením. 
 
Společně s pozůstalou rodinou v těchto dnech vzpomínáme na naši maminku a babičku p. Julii 
Řezníkovou z Liptálu č. 342, která nás opustila dne 7. listopadu před 10 lety. Vzpomínáme také na 
našeho tatínka a dědečka p. Františka Řezníka.  4. ledna 2017 tomu bude 29 let, co nás opustil. 
24. listopadu uplynulo již 20 let co nás opustil i náš bratr p. Karel Řezník z Bělé p. Pradědem, a 
11.srpna jsme vzpomněli také na našeho bratra p. Miroslava Řezníka z Liptálu č. 342, který nás opustil 
před 2 lety.  
Ať jsou nám nadějí a posilou Slova Svatého Písma: "Hospodine, odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě 
volal, dodal jsi mé duši sílu. Hospodin za mě dokončí zápas . Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, 
neopouštěj dílo vlastních rukou." Žalm 138. 
S láskou a vděčností vzpomínají rodiny: Tomšová, Řezníková a Pečenková, kteří při této příležitosti 
darovali pro potřeby sboru peněžitý dar. Za tento dar srdečně děkujeme. 
 
Sborový program: 
Dnes odpoledne v 15 h jste všichni srdečně zváni na Adventní koncert v našem kostele, při kterém 
vystoupí Zvonky dobré zprávy z Kateřinic, ženský pěvecký sbor Rokytenka a CM Kuráž ZUŠ Liptál. 
 
- V pondělí a ve čtvrtek bude náboženství v ZŠ. 
 
- Ve středu od 9:30 h bude setkání maminek. 
 
- Ve čtvrtek v 16 h bude biblická hodina na faře. 
 
- V sobotu v 17:30 h bude konfirmační cvičení. 
- Od 18:30 h bude mládež. 
 
- Ve 2. adventní neděli budou bohoslužby v 10 h - v sále! 
- V neděli odpoledne v 16 h bude Mikulášské setkání rodin a dětí na faře.  

Mária Jenčová 

 
Z dnešních bohoslužeb je br. Jaroslavem Jenčo pořízen zvukový záznam a bude zveřejněn na webových 

stránkách. Aktuální foto z adventního koncertu a zpracování Jana Vráblíková. 
Více foto a videa z koncertu v Odkazech na fotogalerie. 


