
Bible kralická 

Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, 

i kdyby umřel, bude žít.          Jan 11,25 

Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu. 

                                               Jan 21,4

S hlubokou vděčností Bohu za naplněný a požehnaný život oznamujeme  

všem příbuzným, přátelům, známým, bratřím a sestrám v Kristu,  

že Pánem života a smrti byla povýšena do nebeské slávy  

naše maminka, babička a prababička  

 

paní

Eva Titěrová

vdova po kazateli evangelia a předsedovi Bratrské jednoty baptistů ThDr. Pavlu Titěrovi 

dlouholetá vedoucí sesterské práce Bratrské jednoty baptistů 
spoluzakladatelka  Biblické školy BJB Dorkas v Olomouci. 

 

Po celoživotní věrné a obětavé službě Pánu církve  

odešla tiše v neděli dne 25. března 2018 ve věku 95 let.

S naší milovanou se rozloučíme ve čtvrtek 29. března 2018 ve 14.30 hodin  

na evangelickém hřbitově v Libiši, kde bude uložena do rodinného hrobu. 

 

I ona se ve svém posledním odkazu ztotožnila se slovy Františka Urbánka: 

,,Všem za všechno děkuji a všechny prosím za odpuštění ... '' 

 

 

 

 Tomáš a Věra, Jan a Věra,  
Eva a Pavel, Lydia a Pavel 

děti s partnery  

 

vnoučata a pravnoučata 

Děkujeme všem, kteří se rozloučí osobně, či tichou vzpomínkou. 

 

 

Neratovická 370, Kostelec nad Labem 277 13
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S hlubokou vděčností Bohu za naplněný a požehnaný život oznamujeme
všem příbuzným, přátelům, známým, bratřím a sestrám v Kristu,

že Pánem života a smrti byla povýšena do nebeské slávy
naše maminka, babička a prababička

paní

Eva Titěrová
vdova po kazateli evangelia a předsedovi Bratrské jednoty baptistů ThDr. Pavlu Titěrovi

dlouholetá vedoucí sesterské práce Bratrské jednoty baptistů
spoluzakladatelka Biblické školy BJB Dorkas v Olomouci

Po celoživotní věrné a obětavé službě Pánu církve
odešla tiše v neděli dne 25. března 2018 ve věku 95 let.

S naší milovanou maminkou, babičkou, prababičkou,  
sestrou v Pánu Ježíši Kristu se rozloučíme 

v pátek dne 6. dubna 2018 v 16.00 hodin
v modlitebně Bratrské jednoty baptistů v Brně, Smetanova 20

I ona se ve svém posledním odkazu ztotožnila se slovy Františka Urbánka:
,,Všem za všechno děkuji a všechny prosím za odpuštění…“

Tomáš, Jan, Eva, Lydia, děti s partnery
Marek, Hana, Jan, Pavel, Jana, Tomáš in memoriam, Eva, Dagmar, Pavel, vnoučata s partnery

Klára, Filip, John Mark, Daniela Marry, Anna Elisabeth, Timotej, Tereza,
Ondra, Filip, Jakub, Antonín, František, Amélie, Noemi Charlotte, Daniela, Jakub, Markéta,

Natanael, Samuel, Debora, Rut, Mikuláš, Oliver, pravnoučata

Děkujeme všem, kteří se rozloučí osobně, či tichou vzpomínkou.

Smetanova 20, 602 00 Brno


