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Ohlášky 6.5.2018 
 

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová 

Písně:     

Varhany:    
 

 

Novomanželé Bořutovi, Liptál, při příležitosti uzavření manželství darovali pro sbor finanční dar, za 

který jménem staršovstva srdečně děkujeme a novomanželům vyprošujeme hojnost Božího požehnání.  

 

Sborový program: 

- V úterý v 18 h bude zkouška kapely. 

- Od 19 h zkouška sborového zpěvu. 

 

- Ve středu od 9:30 h se na faře sejdou maminky a děti. 

 

- Ve čtvrtek na svátek Nanebevstoupení Páně se k bohoslužbám shromáždíme v 17 h v kostele. 

 

- V pátek bude náboženství v Základní škole.  

 

- Mládež bude příští týden v Růžďce, od 18:30 h, kde bude probíhat seniorátní akce "Nabíječka" s 

hostem br. farářem Pecharem z Prahy. Setkání organizuje s. farářka Jarka Michnová. Přihlásit se můžete 

ještě dnes. 

 

- V sobotu ve 12 h budou v našem chrámu oddáni snoubenci Veronika Sukupová a Daniel Gerža z 

Liptálu. Bůh ať je provází a ať jim žehná. 

 

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

pokřtěna Barborka Mikulcová, dcera Marie a Miroslava Mikulcových, Liptál. Mysleme na ně ve svých 

modlitbách. 

 

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 – č.ú.111220858/0300. 

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! 

 


