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Ohlášky 8.10.2017  

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová  
Písně:     
Varhany:    

 
V pondělí 2. října 2017 jsme se v našem chrámu rozloučili s naší sestrou Františkou Žůrkovou, která 
nás opustila ve věku 77 let. Při loučení nám zněla slova ze Žalmu 27: "Naději slož v Hospodina. Buď 

udatného srdce, naději slož v Hospodina!" Tato slova ať jsou povzbuzením pro zarmoucenou rodinu, 
která při této příležitosti darovala pro sbor peněžitý dar, za který jménem staršovstva srdečně děkuji. 
 
3. října nás ve věku 54 let opustil náš bratr Radomír Mikulec. Rozloučíme se s ním v pondělí 9. října 
2017 v našem chrámu v 15:30 h. Prosím modleme se za zarmoucenou rodinu, zvláště za jeho maminku 
Jarmilu a jeho syny Radka a Petra. 
 
Dnes ve 14 h bude v Horním sboru na Vsetíně slavnostně instalován do služby faráře sboru bratr Pavel 
Freitinger. Všichni jste srdečně zváni. 
 
Program na příští týden:  
- V úterý v 19 h bude zkouška sborového zpěvu. 
 
- Ve středu od 9:30 h bude setkání maminek a dětí na faře. 
 
- Ve čtvrtek v 16 h bude biblická hodina na faře.  
 
- V pátek začne náboženství v ZŠ v Liptále - žáci 1.-3. třídy budou mít 5. vyučovací hodinu a žáci 4.-
5. třídy budou mít 6. vyučovací hodinu. 
 
- V sobotu v 18:30 h se sejde mládež. 
 
- V neděli budou bohoslužby v 10 h v kostele a pro děti bude nedělní škola. 
 
Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na sociální a charitativní pomoc. 
  
A ještě se na nás obrací Diakonie z Valašského Meziříčí s prosbou o pomoc při zakoupení terénního 
automobilu pro péči o klienty. Staršovstvo navrhlo vyhlásit pro tento účel dobrovolnou sbírku do 
pokladničky v kostele, vzadu na stole, která tam bude umístněná do listopadu. Všem dárcům předem 
děkujeme!           Mária Jenčová 

 
Foto z návštěvy z Nového Zélandu v kostele 24.9.2017. Více v záložce Fotogalerie na webu.  


