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Ohlášky 12.3.2017 

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová 
Písně:     
Varhany:    
 
Minulou středu jsme se v evangelickém kostele Dolního sboru na Vsetíně rozloučili s naší sestrou 
Olgou Maliňákovou z Liptálu Výpusty č. 166, která nás opustila v neděli 5. března 2017 ve věku 
nedožitých 90 let. Při loučení nám zněla Slova ze Žalmu 27., kde žalmista vyznává: "Hospodin je světlo 

mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach? On mě ve 

zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě v skrýši svého stanu, na skálu mě zvedne. I kdyby mě opustil 

můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme.“  V Bohu je naše naděje, On nám dává věčný život 
skrze víru v Ježíše Krista. Tato slova, ať jsou povzbuzením pro nás, a především pro zarmoucenou 
rodinu, která při této příležitosti darovala pro sbor finanční dar, za který jménem staršovstva srdečně 
děkuji.  
 
Dnes po bohoslužbách bude v našem sboru udělena svátost svatého křtu Lucii Kovářové a malému 
Ondřejovi, synovi Lucie a Milana Bořuty. Mysleme ve svých modlitbách na rodiče, i na jejich děťátko a 
na všechny pokřtěné v našem sboru. 
 
Program na příští týden: 

- V pondělí a ve čtvrtek bude náboženství v ZŠ. 
 
- V úterý v 16 h bude konfirmační cvičení. 
- V 17 h bude biblická hodina.  
- V 19 h bude zkouška sborového zpěvu. 
 
- V sobotu v 19 h  bude setkání mládeže na faře. 
 
- Příští 3. postní neděli budou bohoslužby v 10 h v sále. Nedělní škola se bude konat na faře.  
 
- Poslední březnovou neděli 26. března 2017 se bude konat výroční sborové shromáždění.  
 
- Od pátku 30. března do neděle 2. Dubna 2017 jsou všichni mladí srdečně zváni na valašskou mládež a 
na seniorátní setkání mládeže do Růžďky. Program a bližší informace jsou na nástěnce. 
 
- A na závěr ještě poděkování všem dárcům na dobrovolnou sbírku pro evangelický sbor na Slovensku, 
v Hybe. Na jejich kostel poškozen požárem se mezi námi vybralo téměř 10.000 Kč. Všem ochotným 
dárcům srdečně děkujeme!  

Připravila Mária Jenčová 
 
 
 
 

 
 

Z bohoslužeb je br. Jaroslavem Jenčo pořízen zvukový záznam a je zveřejněn na webových stránkách.  
Zpracování Jana Vráblíková. 

 
 


