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Ohlášky 19.8.2018  

 

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová 

Písně:         

Varhany:   

 

V pátek jsme se v našem chrámu rozloučili s naším milým bratrem a bývalým presbyterem našeho 

sboru br. Karlem Vaculíkem z Liptálu č. 52. Opustil nás nečekaně, v úterý 14. srpna 2018 ve věku 79 

let. 

Při loučení nám zněla slova ze Zjevení Janova: „Potom jsem uslyšel hlas z nebe, který mi říkal“: „Piš: 

Blaze mrtvým, kteří od této chvíle umírají v Pánu." "Ano," praví Duch, "ať si odpočinou od svých prací; 

a jejich skutky jdou s nimi." a z Evangelia Lukášova: "Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se 

zalíbilo dát vám království." 

Tato slova ať jsou zdrojem naší naděje a útěchou v našem zármutku. A to zvláště pro zarmoucenou 

rodinu Vaculíkovu a rodinu Geržovu, které při této příležitosti darovaly pro sbor finanční dary. Za tyto 

dary jménem staršovstva srdečně děkujeme. A ze srdce děkujeme i za obětavou a požehnanou službu br. 

Karla Vaculíka. 

 

V těchto dnech společně s Pavlem Chmelařem z Liptálu č.16 vzpomínáme na jeho milou maminku, a na 

naši sestru v Kristu Anežku Chmelařovou, která nás předešla do věčnosti 28. srpna před třemi lety.   

Ve Zjevení Janovu Pán Ježíš praví: "A viděl jsme nové nebe a novou zemi. A On sám jejich Bůh bude s 

nimi, a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude - neboť 

co bylo, pominulo."  

Tato slova ať zvedají náš zrak vzhůru, k Ježíši, který je naším cílem i životem. A ať jsou sílou a nadějí i 

pro pozůstalou rodinu, která při této příležitosti darovala pro sbor finanční dar, za který jménem 

staršovstva srdečně děkuji.  

 

Bohoslužby příští neděli budou jako obvykle v kostele v 10 h  a přivítáme při nich hosty Liptálských 

slavností.   

Připravila Mária Jenčová 

 
Foto z dětského tábora Strom pokladů 6.-10.8.2018 – Samuel Vaculík 


