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Ohlášky 26.11.2017 

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová   
Písně:     
Varhany:    
 
V pátek 24. Listopadu 2017 nás opustil bratr Ing. Jan Evják z Liptálu č. 344, ve věku nedožitých 80 let. 
Rozloučíme se s ním v našem chrámu v pátek 1. prosince v 15 h.  
Prosím mysleme ve svých modlitbách na zarmoucenou rodinu. 
 
Minulou neděli, při příležitosti svatého křtu svých dětí darovali manželé Vychopňovi pro potřeby sboru 
peněžitý dar, za který jménem staršovstva srdečně děkuji. Ať je Bůh provází a žehná jim. 
 
Dnes odpoledne v 14 h bude pravidelný nešpor na Lhotě. 
 
 
Program na příští týden je následující: 

 
- V úterý v 18 h bude zkouška kapely. 
- V 19 h nácvik 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 15 h rozloučení s br. Evjákem v kostele. 
 
- Od pátku večera do neděle se budou konat Seniorátní dny mládeže našeho seniorátu ve Zlíně na téma: 
"Chval svého Pána písní". V pátek večer vystoupí s hudebním programem br. farář z Vizovic Jiří Malý, 
v sobotu dopoledne br. farář ze Stříteže Pepík Hurta a v sobotu večer v 17 h v evangelickém kostele ve 
Zlíně bude mít vystoupení naše mládežnická kapela, tak je můžete přijít povzbudit. Mládež se může 
přihlašovat do 29. listopadu 2017 za 150 Kč, pro nepřihlášené 250 Kč. 
 
- Příští týden je první adventní neděle. Bohoslužby budou v 10 h v kostele se Svatou Večeří Páně a pro 
děti bude nedělní škola na faře. 
 
- Odpoledne v 15 h jste všichni srdečně zváni na Adventní koncert. Účinkují: Dareband – lidová 
folková kapela, ženský pěvecký sbor Rokytenka,  cimbálová muzika Kuráž ZUŠ Morava a Pavel Kovář 
- Tabásek. Koncert bude benefiční. Vstupné je dobrovolné a poputuje na podporu záchrany dětí ve 
válečných oblastech. Hostem koncertu bude Reverend Jaroslav Kratka. 

Mária Jenčová 
 

 


