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Ohlášky 11.12.2016 

Kázání (čtení) :  br. f. Bronislav Czudek, Vsetín  
Písně:      
Varhany:    
 
Děkujeme br. faráři  Broňkovi Czudkovi ze Vsetína z Dolního sboru za dnešní bohoslužby a přejeme 
jemu, jeho rodině i celému sboru požehnanou a radostnou dobu Adventu a Vánoc.  
 
Dnes odpoledne máme pozvání na 3 různé akce:  
- V 16 hodin jsme zváni do Jasenné na Vánoční koncert folklórního souboru Kašava, jehož výtěžek 
bude věnován na zakoupení rehabilitační židličky a kočárku Dominiku Kovářovi ze Zlína, který má 
diagnostikovánu dětskou mozkovou obrnu a revmatismus. 
 
- V 15 h jsme zváni do Ratiboře na Adventní koncert, při kterém vystoupí:  Mužácký sbor KOSÁCI 
Ratiboř, sbor dětí a mládeže SHOLA Hošťálková a smíšený sbor Církve římskokatolické z Hošťálkové 
a Pržna pod vedením Václava Čaly, který zazpívá Českou vánoční mši od Jakuba Jana 
Ryby (vybrané pasáže).  
 
- A poslední pozvání je na poněkud odlišnou událost, do evangelického kostela ve Valašském Meziříčí, 
v 18:30 h, nebo do evangelického kostela ve Zlíně ve 14:30 h, kde se koná v rámci celosvětové a 
ekumenické akce "Zapalme svíčku"  vzpomínková bohoslužba pro rodiče, kterým zemřely děti, a 
jejich přátele, i pro všechny, kdo je chtějí podpořit. Prosíme, dejte o této akci vědět lidem, které by 
taková bohoslužba mohla potěšit, i lidem, kteří nežijí v žádné křesťanské církvi. 
 
Sborový program: 
- Dnes odpoledne ve 14 h bude adventní nešpor ve Lhotě s vysluhováním Svaté Večeře Páně. 
 
- V pondělí se v našem sboru bude konat pastorální konference kazatelů našeho seniorátu. 
- 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 večer bude konfirmační cvičení a pak setkání mládeže. 
 
- Příští 4. adventní neděli budou bohoslužby v 10 h - v sále. 
- Večer v 17 h bude vánoční besídka dětí a mládeže v našem kostele. 

Připravila Mária Jenčová 

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

stránkách. Zpracování Jana Vráblíková. 


