
Sborová oznámení 2.2.2014 
 

1. Privítanie s.farárky a jej rodiny v Liptále. 

2. Streda - zborový spev v 19:00 h na fare. 

3. Piatok - maminky v 9:30 h 

        - 14:30 náboženstvo 

        - konfirmandi - jako obvykle, na fare. 

4. V nedeľu 9.2.2014 - po bohoslužbách schodza staršovstva. 

5. 11.2.2014 - s.farárka Jenčová preberá zbor - zborovů agendu. 

Mária Jenčová 

 

Uvítací promluva Zdeňka Vaculíka k s. f. M. Jenčové a ke shromáždění:  

Dnešní den je pro náš sbor dnem výjimečným. Na náš sbor přichází ses. far. Jenčová a dnešní kázá-
ní bylo jejím prvním v nespočetné řadě následujících. Pro nás, kteří jsme na tento okamžik čekali 
celé tři roky, je to chvíle slavnostní a neopakovatelná. 

Nové je vše také pro sestru farářku Jenčovou. S sebou si do Liptálu přivedla nejen svou rodinu, ale i 
zkušenosti ze své práce v jiných sborech, své představy i svá přání. Vsadili jsme na to, že se do Lip-
tálu těšila, že ji oslovilo prostředí, ve  kterém se naše farnost nachází. Touží kázat slovo Boží v 
chrámu, přeje si realizovat své plány a jistě se bude snažit, aby náš sbor i v nelehkých ekonomic-
kých a společenských poměrech obstál a byl zde i pro další generace, což je i přáním nás všech, 
kteří zde pravidelně hledáme a nacházíme útěchu i posilu pro dny všední i sváteční. 

Naše představy, jak toho všeho dosáhnout, se mohou lišit. Připouštíme, že se těžko vyrovnáváme s 
novotami, lpíme na tom, za co naši předkové trpěli, co naši předkové vybudovali a často máme 
strach, že nebudeme schopni takových obětí a takového nasazení, s jakým oni ke svému dílu přistu-
povali. Byli bychom rádi, kdyby nám naše paní farářka byla nápomocna, kdyby měla pochopení pro 
jistou paličatost a tvrdohlavost Valachů. 

A právě pro to lpění na tradicích, pro tu zatvrzelost a opatrnost přijímat něco nového, se možná bu-
deme názorově rozcházet. Věřím však, že nám všem půjde o společnou věc, a proto budeme usilo-
vat o vzájemné pochopení a porozumění a s pomocí Boží překonáme všechny obtíže. 

Za sebe, staršovstvo i Vás všechny, bratry a sestry našeho sboru, si dovoluji popřát sestře Jenčové, 
aby v práci pro náš sbor našla nejen obživu, ale také naplnění svých tužeb a radost z dařícího se 
díla. Přejeme také rodině  sestry Jenčové, babičce, manželovi i oběma synům, aby zde brzy zdo-
mácněli, našli své přátele i zalíbení v životě na valašské dědině. 

Liptál 2.2.2014 

Autorka: Věra Halová 

 

 

 



První píseň EZ 638 

Díky za toto krásné ráno 

1. Díky za toto krásné ráno, díky za každý nový den. Díky, za to, co už je za mnou jako těžký sen. 

2. Díky za všechny věrné druhy, díky, ó Pane, za tvůj lid. Díky, že všechny křivdy, dluhy, mohu 
odpustit. 

3. Díky za moje pracoviště, díky za každý drobný zdar, díky, za všechno krásné, čisté, dík za hudby 
dar. 

4. Díky, za to, co zarmoutilo, díky za to, co potěší. Díky, že vedeš mne, má sílo, cestou nejlepší. 

5. Díky, že smím tvé slovo chválit, díky, že Ducha dáš mi též. Díky, že nablízku i v dáli lidi milu-
ješ. 

6. Díky, že všem jsi přines spásu, díky, toho se přidržím. Díky, že věřím tvému hlasu, že ti patřit 
smím. 

 


