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Ohlášky 19.11.2017  

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová  
Písně:       Varhany:    
 
Minulé úterý v 15:30 h jsme se v našem chrámu rozloučili s naším bratrem Jaroslavem Hruškou z 
Liptálu Hořanska č. 304, který nás opustil ve středu 8. listopadu 2017 ve věku 87 let. Při loučení nám 
zněla slova apoštola Pavla z listu Filipským, kde stojí: „My však máme občanství v nebesích, odkud 

očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista.“ Tato slova ať jsou povzbuzením zvláště pro zarmoucenou 
rodinu, která na potřeby sboru věnovala peněžní dar, za který jménem staršovstva srdečně děkuji. 
 
Ve čtvrtek jsme se v našem chrámu rozloučili také s naší sestrou Jiřinou Juřičkovou z Liptálu 
Dolanska č. 379,  která nás opustila v pondělí 13. listopadu 2017 ve věku 85 let. Při loučení nám zněla 
slova proroka Izaiáše, který praví: „Už nebudeš mít slunce za světlo dne, ani jas měsíce ti nebude svítit. 

Hospodin ti bude světlem věčným, tvůj Bůh tvou oslavou.“ Ať tato slova jsou zdrojem naděje věčného 
života pro zarmoucenou rodinu, která darovala pro potřeby sboru peněžní dar, za který jménem 
staršovstva rovněž srdečně děkuji. 
 
V těchto dnech také vzpomínáme na naše sestry Hanu Svobodovou, která nás opustila 7. listopadu před 
13 lety a na sestru Annu Gojnou, která nás opustila před rokem 14. listopadu 2016. 
Rodina při této příležitosti darovala pro sbor peněžní dar, za který jménem staršovstva také rovněž 
srdečně děkuji. Ať Vás potěší slova Pána Ježíše Krista, který praví: „Vaše srdce ať se nechvěje 

úzkostí! Poněvadž já jsem živ a také vy budete živi.“ 

 
Dnes byly v našem chrámu pokřtěny děti Pavla a Michaely Vychopňových – Dominik, Amálie a Nela. 
 
Včera a dnes proběhlo na faře potáborové setkání dětí, které se nám představily svým vystoupením. 
 
Program na příští týden je následující: 

- V úterý bude v 18 h zkouška kapely. 
- V 19 h zkouška sborového zpěvu. 

- Ve středu od 9:30 h bude setkání maminek a dětí na faře. 

- Ve čtvrtek v 16 h bude biblická hodina.  

- V pátek bude náboženství v ZŠ. 

- V sobotu bude setkání mládeže v 18:30 h. 

- V neděli budou bohoslužby jako obvykle v 10 h v kostele a pro děti bude nedělní škola. 

Připravila Mária Jenčová.  

 
 

Více foto v záložce Mládež, konfirmandi, děti. Autor: Libor Fettr. 


