
Sborová oznámení  26.1.2014 

 

Varhany: Ing. Dana Gřešáková a Lenka Gřešáková 

Písně: první – žalm 150 

 

Žalm  150 
 

1 Halelujah. Chvalte Boha silného pro svatost jeho, chvalte jej pro rozšíření síly jeho. 

2 Chvalte jej ze všelijaké moci jeho, chvalte jej podlé veliké důstojnosti jeho. 

3 Chvalte jej zvukem trouby, chvalte jej na loutnu a citaru. 

4 Chvalte jej na buben a píšťalu, chvalte jej na husle a varhany. 

5 Chvalte jej na cymbály hlasité, chvalte jej na cymbály zvučné. 

6 Všeliký duch chval Hospodina. Halelujah. 

 

 

Oznámení: 
 

1. Dnes ve 14 h bude nešpor ve Lhotě 

2. Ve středu v 19 h bude na faře zkouška pěveckého sboru. 

3. V pátek mají děti pololetní prázdniny, nebude proto pravidelný sborový program. 

4. Na příští týden je pro děti připravena víkendovka v Bratřejově. Pokud by jste pro někoho 

chtěli vzít pozvánku, je možné si ji vyzvednout po bohoslužbách, nebo u s.f. R. Včelné, i na 

faře u s. f. M. Jenčové. 

5. Při vzpomínce na manžela, tatínka, presbytera a hospodáře liptálského sboru, bratra Jana 

Chmelaře, z Liptálu č. 16, věnuje manželka s rodinou Chmelařovou na potřeby sboru dar ve 

výši 2.000 Kč. Za dar jménem staršovstva i sboru děkujeme, stejně jako za vzpomínku. 

6. Od 1. února 2014 nastupuje v našem sboru svou službu sestra farářka Mária Jenčová. Během 

začátku února převezme i všechnu sborovou administrativu. Kontakt na ni bude na sborových 

webových stránkách, ve vývěsce i u bratra kostelníka Jana Gerži. 

 

 

Slovo kurátora Tomáše Němečka ke shromáždění: 
 

Bratři a sestry, 

 

rád bych jménem staršovstva i celého sboru poděkoval sestře farářce Radmile Včelné za to, že se 

nám po tři roky věnovala jako administrátorka našeho sboru. 

 

Všichni dobře víme, že tuto službu mezi námi nekonala jen jako úřední povinnost, uloženou 

seniorátním výborem, ale že nám ochotně a s láskou věnovala spoustu svého času i sil. Jen tak se 

mohlo stát, že náš sborový život pokračoval ve všech složkách, jako by sbor byl  řádně obsazen. Sestra 

farářka Včelná se věnovala dětem i konfirmandům, pokračovala v setkáních střední generace, 

zajišťovala pravidelné konání bohoslužeb i nešporů ve Lhotě. 

 

Spolu se staršovstvem se starala o zateplení fary, o opravu bytu a o zvýšení sborové obětavosti. Za 

jejího působení došlo ke schůzkám mladých maminek s maličkými dětmi. Během její služby došlo 

k prohloubení spolupráce s jasenským sborem a k posílení ekumenické sounáležitosti s katolickou 

farností. 

 



V poslední době před námi vyvstala naléhavá nutnost, abychom se připravovali na finanční 

nezávislost naší církve. Po celou dobu jsme usilovali o obsazení našeho sboru - a že hledání kazatele 

od počátku až do konce nebylo jednoduché – to všichni víte. 

 

Když tedy dnes končí období administrace, chci Ti, sestro farářko, upřímně poděkovat za sebe i za 

celý liptálský sbor za Tvou službu. Věřím, že vztah mezi Tebou a naším sborem nekončí, vždyť 

z Jasenné není k nám tak daleko. Přejeme Ti hodně radosti a sil ke Tvé službě a do všech Tvých dnů a 

let.  

Srdečně děkuje liptálský sbor,  jejichž jménem předáváme malý dárek. 

 

 

 
 

 

Slovo s. farářky Radmily Včelné ke shromáždění: 
 

Sestra farářka Radka Včelná poděkovala všem za spolupráci i za sounáležitost, kterou v Liptále 

postupně nalezla, i když to možná zpočátku nebylo ke spokojenosti všech, protože jsme – lidé jsou 

rozdílní. Poděkovala za všechno, co s liptálským sborem mohla prožít, za pozvání do rodin, osobní 

službu členům sboru, stejně jako si moc váží i toho, že mohla vyprovázet na poslední cestu  naše 

blízké. Zároveň poprosila o odpuštění, pokud se někdy snad nemuselo líbit, či se dotklo, vlastní slovo.  

 

A protože do Liptálu nastupuje službu nová sestra farářka Mária Jenčová, omlouvá se všem, kterým 

ještě něco slíbila, že již toto nesplní, není to ze zapomnění nebo zanedbání, ale nesluší se zasahovat 

novému pastýři do jeho práce, navázání sborového života. 

Jak sama ale na závěr zdůraznila: do Jasenné není tak daleko, spolupráce sboru i kazatelů se jistě 

neuzavírá a bude nadále pokračovat, stejně jako osobní návštěvy. Každý z Liptalanů je i v Jasenné 

srdečně vítán a dveře jsou otevřeny, cestu všichni znají. 

 

Nové sestře farářce také upřímně popřála hodně spokojenosti a dobrou službu v Liptále a poprosila 

všechny členy sboru za jejich vstřícnost k nové kazatelce s rodinou. 

 

Děkujeme. 

 

 

 



Následovalo příjemné a milé setkání s malým občerstvením návštěvníků bohoslužby ve společných 

farních místnostech za účasti s. f. R. Včelné i nové s. f. M. Jenčové s rodinou, kteří se do Liptálu 

přistěhovali 25. ledna 2014. 

 

 

 

Poděkování za přípravu občerstvení patří sestrám ze sboru a staršovstva: s. M. Daňové, sestrám Evě, 

Věře, Marii Vaculíkovým, J. Mikucové, V. Halové, staršovstvu a ostatním.  

 

 

 

S. farářka Radmila Včelná 

Br. kurátor Tomáš Němeček 

 

Zpracovala: Jana Vráblíková 


