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Ohlášky 4.6.2017 

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová 
Písně:     
Varhany:    
 
V pátek jsme se v našem chrámu rozloučili s naší sestrou Růženou Klepáčovou z Liptálu č. 381, která 
nás opustila náhle v úterý 30. května 2017 ve věku 86 let. Při loučení nám zněla slova z Evangelia 
Janova, kde Pán Ježíš praví: "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." Tato slova ať jsou zdrojem útěchy a naděje pro každého z nás, a zvláště pro zarmoucenou rodinu, 
která při této příležitosti darovala pro sbor finanční dar, za který jménem staršovstva děkuji. 
 
Včera byl v našem sboru pokřtěn Adam Kubín, syn Kateřiny Němečkové a Martina Kubína z 
Otrokovic. Rodiče při této radostné životní události darovali pro sbor finanční dar. I za tento dar 
jménem staršovstva srdečně děkuji a rodičům i malému Adámkovi přejeme hojnost Božího požehnání a 
radosti. 
 
Dnes, kdy slavíme svatodušní svátky, se jak každoročně koná celocírkevní sbírka na Diakonii. 
 
Sborový program na příští týden: 

 
- Zítra, na svatodušní pondělí budou bohoslužby v 10 h v kostele. 
 
- V pondělí a ve čtvrtek v 12:40 h bude náboženství v ZŠ. 
 
- V úterý v 19 h bude zkouška sborového zpěvu.  
 
- Ve středu od 9:30 h bude setkání maminek a dětí na faře.  
 
- Od pátku večera do neděle se na faře bude konat víkendovka pro děti. Všechny děti jsou srdečně 
zvány.   
 
- V neděli budou bohoslužby v 10 h  v kostele. 
- Po bohoslužbách se sejde staršovstvo ke své pravidelné schůzi. 

Připravila Mária Jenčová 

    
Foto z bohoslužeb 14.5.2017 – Den matek.  


