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Ohlášky 10.12.2017 
Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová   
Písně:    Varhany:    
 

V pátek jsme se v našem chrámu rozloučili s naší sestrou Annou Kotrlovou ze Lhoty č. 164, která nás 
opustila v neděli 3. Prosince 2017 ve věku 77 let. Při loučení nám zněla slova z Janova Evangelia, 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 povzbuzením a nadějí zvláště pro zarmoucenou rodinu, která při této příležitosti 
darovala pro sbor peněžní dar, za který jménem staršovstva srdečně děkuji.  
 

Dnes odpoledne ve 14 h bude Vánoční nešpor na Lhotě s VP. 
 

V Ratiboři se dnes v 16 hodin bude konat adventní koncert, při kterém bude zpívat Jožka Šmukař.  
 

V evangelické kostele ve Valašském Meziříčí se dnes od 18:30 h koná v rámci celosvětové a 
ekumenické akce „Zapalme svíčku“ vzpomínková bohoslužba pro rodiče, kterým zemřely děti, a jejich 
přátele, i pro všechny, kdo je chtějí podpořit. Prosíme, dejte o této akci vědět lidem, které by taková 
bohoslužba mohla potěšit, třeba i lidem, kteří nežijí v žádné křesťanské církvi. 
 
Program na příští týden je následující: 
- V pondělí od 18 h bude nácvik vánočního programu mládeže.  
 

- 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. 
 

- Na 3. adventní neděli budou bohoslužby v 10 h v sále. 
- Odpoledne v 17 h bude Vánoční besídka v kostele.  
- Ve 14:30 h jsme zváni do Jasenné na Živý betlém před kostelem.  
 

K dispozici jsou již Hesla Jednoty Bratrské a také Evangelické kalendáře a Čtení na každý den  
2018.            Mária Jenčová 

 

           


