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Ohlášky 8.1.2017 

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová 
Písně:       
Varhany:    
 
Včera jsme se v našem chrámu rozloučili s naší sestrou Irenou Šimčákovou ze Lhoty č. 99, která nás 
opustila po krátké, těžké nemoci v úterý 3. ledna ve věku nedožitých 83 let. Při loučení nám zněla Slova 
Žalmu: "Svého ducha kladu do tvých rukou, vykoupils mě, Hospodine, Bože věrný." Tato Slova ať 
posilují zarmoucenou rodinu, která při této příležitosti darovala pro sbor peněžitý dar. Za tento dar 
jménem staršovstva srdečně děkujeme. 
 
V těchto dnech společně s rodinou Němečkovou ze Lhoty č. 123  vzpomínáme na našeho bratra a 
dlouholetého presbytera našeho sboru Jana Němečka. 6. ledna 2017 uplynulo již 30 let od jeho úmrtí. S 
láskou stále vzpomíná manželka Marie s dětmi. Bůh je naše naděje a síla, doufáme v Něho! Kristus 
praví: " Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho 
příbytků. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu 
vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Poněvadž já jsem živ a také vy budete živi." Tato Slova ať jsou 
povzbuzením pro nás, i pro celou rodinu, která při této příležitosti darovala pro sbor finanční dar, za 
který srdečně děkujeme. 
 
Dostali jsme smuteční oznámení ze sboru v Růžďce, kde náhle zemřela jejich sestra farářka Jana 
Kadlecová, ve věku 67 let. Poslední rozloučení se sestrou farářkou se bude konat v kostele v Růžďce v 
pátek v 15 h. Soucítíme s našimi bratřími a sestrami v Růžďce a v jejích těžké situaci na ně mysleme ve 
svých modlitbách. 
 
Program na příští týden:  
- V pondělí a ve čtvrtek bude náboženství v ZŠ. 
 
- Ve středu od 9:30 h bude setkání maminek a dětí na faře. 
 
- Ve čtvrtek v 16 h bude biblická hodina na faře. 
 
- V sobotu v 17:30 h bude konfirmační cvičení. 
- Od 18:30 h se sejde mládež. 
 
- V neděli budou bohoslužby v 10 h v sále. Při bohoslužbách bude nedělní škola pro děti. 
- Po bohoslužbách bude schůze staršovstva. 

Mária Jenčová 

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

stránkách. Foto Josef Londa. Zpracovala Jana Vráblíková. 


