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Poděkování

21. 4. 2012

Úvodník

Naše naděje

Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení s sebou nepřináší.  
Přísloví 10,22.

   Jednoznačně největší dík patří našemu 
nebeskému otci. Nechtěli bychom aby to 
vyznělo jako fráze, protože Boží vedení 

a posilnění zakoušíme neustále při spravování Lípy. 
      Chtěli bychom na úvod poděkování těm, kteří se zde v minulém roce, 
nezištně a s velikým nasazením, podíleli na zvelebení tohoto místa. Bylo 
to mnoho ochotných rukou a mnoho hodin Vašeho volného času, vlastních 
prostředků, sil a dovedností věnovaných tomuto místu. Nemůžeme 
vyjmenovat všechny.
  

     Ty z vás, kteří přišli nejen pomáhat ale vzali si za své některou z prací 
od návrhu, projektu, přípravy, až k finalizaci bychom přece jen chtěli 
krátce, z vděčnosti připomenout.  
   

   Lukáš Borski - Oldřichovice: Projekt a odborná konzultace na 
venkovních stavebních úpravách.  
   

   Petr Taska – Oldřichovice: Bednění při betonážích, betonáž posedových 
schodů, opěrné zdi a schodů.  
   

   Rodina Tomáše a Zuzky Chodurových – Kom. Lhotka: Návrh a dohled 
nad celkovou rekonstrukcí obýváku.  
   

   Bogdan Niemczyk – Kom. Lhotka: Nová elektroinstalace, obklad 
v jídelně.  
    

   Lubor a Radovan Sobek – Oldřichovice: Projekt horkovzdušného 
vytápění a realizace krbu, sádrokártony

    A je tu jaro. Zima - čas odpočinku je 
za námi a je třeba se znovu pustit do 
práce. Vše co budeme plánovat 

a realizovat bude s myšlenkou na Vás. Naším přáním je, aby všichni 
kdo navštíví toto zařízení se zde cítili dobře, prožili chvíle na které 
budou rádí vzpomínat, ale hlavně aby zde zakoušeli Boží přítomnost.
    

„… aby Kristus přebýval ve vaších srdcích,...“  Efez. 3,17.  

To je naše přání pro Váš čas prožitý na Chatě Lípa.

    Stále musíme děkovat Bohu za vás, 
bratří milovaní od Pána, že vás Bůh jako 
první vyvolil ke spáse a posvětil Duchem 

a vírou v pravdu, abyste měli účast na slávě našeho Pána Ježíše Krista; k 
tomu vás povolal naším evangeliem. Nuže tedy, bratří, stůjte pevně a držte 
se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem. Sám 
pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své 
milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce 
a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu.   2. Tes.2:13.-17.


