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Ohlášky 5.2.2017 

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová 
Písně:    642, 425, 635, 419   
Varhany:   Ing. Dana Gřešáková 
 
Minulý týden v úterý jsme se v našem chrámu rozloučili s naší sestrou Martou B ěťákovou z Liptálu 
č.115, která nás opustila ve středu 25. Ledna 2017 ve věku 93 let. Při loučení nám zněla slova ze Žalmu 
115, kde stojí: "Hospodin je blízký všem, kdo ho vzývají." Tato Slova ať jsou pro nás, ale zvláště pro 
zarmoucenou rodinu zdrojem povzbuzení a naděje, zdrojem nové životní síly a Boží blízkosti. Neboť 
Bůh je opravdu blízko těch, kteří k němu volají, a nikdo a nic, ani smrt, nás nemůže vyrvat z Jeho 
laskavé a mocné dlaně. 
Pozůstalá rodina darovala při této příležitosti peněžní dar, za který jménem staršovstva děkuji.  
  
V úterý 31. ledna 2017 zemřela náhle v tichosti domova ve věku 77 let naše maminka a babička, sestra 
Lydie Vráblíková  ze Lhoty č. 15. Poslední rozloučení proběhlo v pátek na její přání v úzkém rodinném 
kruhu ve Smuteční obřadní síni ve Vsetíně. Zanechala po sobě 4 děti, 3 syny a dceru s rodinami a 9 
vnoučat. Zároveň si letos připomeneme 25 let od úmrtí jejího manžela Josefa Vráblíka.  
 
Současně jsme si 14. ledna 2017 připomněli smutné 11. výročí, kdy od nás odešla naše maminka a 
stařenka, sestra Zdeňka Geržová z Liptálu č. 88. 
Letos také uplyne 30 let od úmrtí manželů Pavla a Rozálie Geržových z Liptálu č. 88. 
Rodina Vráblíkova z Liptálu věnuje při této příležitosti peněžní dar pro potřeby liptálského 
evangelického sboru a všem děkuje za připomínku jejich životů. 
Také za tento dar jménem staršovstva srdečně děkujeme a v modlitbách myslíme na zarmoucenou 
rodinu a soucítíme s nimi. Bůh nás těší těmito slovy:  
„Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit." (Izaiáš 66,13)                                                       
„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho 
příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. 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.“ (Evangelium Janovo 
14, 1-3) 
 
Sborový program na příští týden: 
- V pondělí a ve čtvrtek bude náboženství v ZŠ.  
- V úterý bude setkání konfirmandů v 16 h. 
- Ve středu od 9:30 h se sejdou maminky a děti na faře. 
- Ve čtvrtek v 16 h bude biblická hodina. 
- V 19 h střední generace. 
- V sobotu mládež nebude. 
- V neděli budou bohoslužby v 10 h v kostele a poslouží nám při nich bratr farář Jiří Malý z Vizovic. 
Budou jarní prázdniny a sestra farářka bude mít dovolenou. 
- Včera se uskutečnil mládežnický ples v Liptále a naše mládež, i celá mládež v seniorátu, velice děkuje 
členům sboru za veškerou pomoc i Obci Liptál za vynikající zázemí, a všem dárcům za bohaté dary, 
které se sešly do tomboly. Ples se velice vydařil, všem moc děkujeme!    
- Také velice děkujeme za Vaše příspěvky na fotoaparát. 
- Po této sbírce jsme se na posledním setkání staršovstva rozhodli přispět zase jinde, a to spřátelenému 
sboru Evangelické církve na Slovensku v Hybe, kde zhruba před měsícem vypukl požár v jejich 
zrenovovaném kostele. Škody požáru jsou přes 3 miliony korun. Sbor v Hybe jsme navštívili v říjnu 
2016 na našem sborovém zájezdě, v jejich kostele jsme byli na bohoslužbách. A byli jsme velice štědře 
a přátelsky přijati. Chceme jim takto vyjádřit svojí podporu a přátelství. 
Kdo budete chtít ještě přispět, můžete tak učinit během měsíce února. Děkujeme! 
- A poslední oznámení  - prosím všechny zde přítomné členy staršovstva, aby se po bohoslužbách 
zdrželi v kanceláři k informativní schůzce ohledně grantové záležitosti. Děkuji. 

 
Mária Jenčová, Tomáš Němeček 


