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Ohlášky 15.4.2018 
 
Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová, Leonardo Teca    
Písně:     
Varhany:    
 

 
Vítáme mezi námi našeho vzácného hosta  bratra faráře Leonarda Tecu, který působí ve sboru v 
Kladně. Včera byl hostem na seniorátním setkání mládeže v Pržně. Děkujeme za jeho návštěvu a za 
službu Božím Slovem. Přejeme mu , ať se mu daří, ať ho vede Duch Svatý a ať mu Bůh žehná. A těšíme 
se, že nám ještě něco o sobě řekne. Protože po skončení bohoslužby bude posezení při kávě a čaji, a 
možnost rozhovorů. Všichni jste srdečně zváni. 
 
 
Sborový program na příští týden je následující: 

 
- V úterý v 18 h bude zkouška kapely. 
- V 19 h bude zkouška sborového zpěvu. 
 
- Ve středu v 9:30 h bude setkání maminek a dětí na faře. 
 
- Biblická hodina bude ve čtvrtek v 17 h.  
- Ve čtvrtek v 19 h se sejde staršovstvo. 
 
- V pátek bude náboženství v ZŠ. 
 
- V sobotu 21. dubna 2018 v 11 h budou v našem chrámu oddáni snoubenci Lucie Kovářová a Milan 
Bořuta. Mysleme na ně ve svých modlitbách a vyprošujme jim od Hospodina požehnání, lásku a Jeho 
pomoc. 
 
- V sobotu večer v 19 h se sejde mládež.  
 
- Bohoslužby příští neděli budou v 10 h a budou již v kostele. Pro děti bude nedělní škola na faře. 
- Odpoledne pak v 14 h bude pravidelný nešpor ve Lhotě. 
 

Připravila Mária Jenčová 

SBÍRKA NA OPRAVU KOSTELA 

Již jsme vás informovali o zahájení sbírky na opravu našeho kostela. Své dary můžete 
odevzdat buď br. kurátorovi Tomáši Němečkovi  nebo s. Blance Vaculíkové. Anebo 
presbyterům při výběru saláru. Je možné i převodem na sborový účet. 

Sbírka je dobrovolná. Podle svých možností a ochoty, se můžete každý podílet na zachování 
našeho krásného chrámu, který nám naši předkové zanechali. Vybudovali ho v podmínkách 
mnohem těžších, abychom se měli kde shromažďovat a oslavovat Boha. A dnes jsme to my, 
kdo za tento chrám nese odpovědnost, aby byl společně s naší živou vírou a činnou láskou 
předán těm, kteří přijdou po nás.   

Pevně věříme v Boží pomoc a v Jeho požehnání pro Jeho dílo. A předem děkujeme za ochotu 
Vašeho srdce a za Vaši podporu tohoto díla! 

 


