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Ohlášky 4.2.2018  

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová  
Písně:        Varhany:    
 
Spolu s rodinami Kráčalovou a Brachovou dnes vzpomínáme na naši milou sestru Danuši Černotovou 
z Lhoty u Vsetína č.16, která by se dne 20. ledna 2018 dožila 90 let. Děkujeme Bohu za její život a svá 
srdce otevíráme silné naději, kterou nám přineslo Kristovo zmrtvýchvstání, tak jak nás o tom ujišťuje i 
apoštol Pavel v listu Tesalonickým: "Nechceme vás nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, 

abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také 

víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu." 
Tato naděje ať nás naplní důvěrou v Boha, který je Pánem živých i mrtvých, a od Jeho lásky nás nic, ani 
smrt, nemůže odloučit! To ať je povzbuzením pro nás všechny, a zvláště pro pozůstalou rodinu, která 
při této vzpomínce darovala pro sbor finanční dar, za který jménem staršovstva srdečně děkuji. 
 
Sborový program na příští týden je následující: 

- V úterý v 18 h bude zkouška kapely 
- Od 19 h zkouška sborového zpěvu. 
 
- Ve středu od 9:30 h bude setkání maminek a dětí na faře.  
- V 19 h setkání střední generace. 
 
- Ve čtvrtek v 16 h bude biblická hodina. 
 
- V pátek bude náboženství v ZŠ.   
 
- V sobotu v 19 h se sejde mládež. 
 
- V neděli budou bohoslužby v 10 h v sále a pro děti bude nedělní škola. Při bohoslužbách bude pokřtěn  
Tomáš Vaněk, syn Tomáše Vaňka a Aleny Mynářové, kteří bydlí v Liptálu. Mysleme na ně ve svých 

modlitbách. 
 
 
A ještě je tady srdečné pozvání na ples pro mládež z 
našeho seniorátu i okolí. Ples "Mladí tančí pro 
Diakonii" se uskuteční 10. února 2018 od 19 h v 
Redutě v Uherském Hradišti. 
http://www.kkuh.cz/cz/akce-ples-mladi-tanci-pro-diakonii-

47 
 
Pro přespolní je zajištěno ubytování v Diakonii 
(karimatka a spacák s sebou). Vstupenka stojí 150 Kč. 
Můžete si ji objednat buď ve sboru v UH, nebo ji lze 
zakoupit online na webu klubu kultury, nebo přímo na 
místě.  
 
Bude tak možnost i tímto způsobem podpořit činnost 
střediska Diakonie Cesta v Uherském Hradišti. 
Přítomni budou i klienti místní Diakonie.  
 
Nebude chybět občerstvení a tombola. A taky je 
možné do tomboly přispět. Ať peněžním darem na 
nákup vhodné ceny či přímo věnováním předmětu. 

 
Připravila Mária Jenčová 


