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Zpráva kurátora pro výroční sborové 

shromáždění Farního sboru 

Českobratrské církve evangelické v Liptále 

     

 Ke konci roku 2013 vykazuje náš sbor 949 členů. Byly vykonány 2 křty, 9 členů 

sboru zemřelo. Církevní sňatek byl uzavřen 1. 

     Nejvíce navštěvovaným sborovým setkáním jsou bohoslužby. Pravidelně při 

nich sloužila naše administrátorka sestra farářka Radka Včelná. Během roku pak 

na bohoslužby docházeli bratr farář Jaroslav Voda, Vladimír Kopecký, Miroslav 

Gregar, Jan Hudec a laický kazatel Pavel Trusina. Na bohoslužbách se aktivně 

podílejí i další členové našeho sboru. Zejména čtením písma bratr Miroslav 

Vaculík. Přímluvnou modlitbou se taktéž střídají bratři. Svatá večeře Páně byla 

v Liptále vysluhována 8x a ve Lhotě 2x. Spolu s farářem vysluhuje pravidelně 

kurátor nebo jiný člen staršovstva. Dětské bohoslužby se konaly po většinu 

roku pod vedením sestry Ivety Pečeňové a Věry Navrátilové. Účastní se jich 

stabilní skupina dětí, které většinou přicházejí na bohoslužby s rodiči. Skupina 

maminek s malými dětmi přichází pravidelně 1x týdně a schází se v nové 

klubovně naší fary. Náboženství pro děti se v loňském roce vyučovalo na faře. 

Začala společná konfirmační příprava konfirmandů z Liptálu a Jasenné. Mládež 

se v pátek večer sešla jen několikrát. Můžeme mít však radost z toho, že se řada 

mladých lidí účastní pravidelně bohoslužeb.  

      Zatím se nedaří pozvat další rodiče a děti, a to je velký úkol pro tento rok i 

do budoucna. K tomu patří i naše poslání připomínat členům sboru jejich právo 

účastnit se bohoslužeb a společně s ostatními vyznávat a oslavovat Hospodina.    

      K nedělnímu odpolednímu nešporu ve Lhotě se schází obvykle 4. neděli 

v měsíci kruh starších sester.  

     Při veřejných shromážděních, při pohřbech a svátečních bohoslužbách jsme 

si zvykli slýchat hlasy členů pěveckého sboru pod vedením sestry Hany 

Vaculíkové. I když jich není mnoho, schází se pravidelně a rádi, také proto, že 
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cítí užitečnost této služby. Chceme tímto pozvat další zájemce, zvláště 

středního a mladšího věku, aby sbor posílili. Snažíme se proto přizpůsobovat 

repertoár mladší generaci. Je vítán každý a každá, kdo umí zpívat a udělá si 

jeden večer v týdnu čas na zkoušku.  

     Biblické hodiny se konají v Liptále jen v zimním období a schází se velmi úzký 

kolektiv sester. Střední generace se schází mimo prázdniny pravidelně. V této 

skupině cítím největší zájem o bibli a o témata související s církví a vírou. 

Podstatnou část programu tvoří rozhovory nad biblickými a jinými tématy.  

      Kromě pravidelných setkávání jsme v loňském roce sloužili druhou 

ekumenickou bohoslužbu, společně s katolíky z Liptálu a Všeminy. V květnu 

jsme se připojili k akci Noc kostelů. V září se uskutečnil koncert Slávka 

Klecandra. V adventu byl v našem kostele krásný koncert pěveckých sborů 

Rokytenka, Mužáci, Bělina a cimbálové muziky ZUŠ Zlín/Liptál. Jednu adventní 

neděli v rámci bohoslužeb sehrály děti našeho sboru vánoční hru. 

     V loňském roce také byly znovu zprovozněny webové stránky sboru díky 

sestře Janě Vráblíkové. Tyto jsou neustále aktualizovány, jsou stále přidávány 

nové dostupné informace, příspěvky a fotografie, které s laskavostí poskytují i 

členové sboru. K jejich návštěvě Vás také srdečně zveme, nejen pro čerpání 

potřebných informací, ale i pro spolupráci. 

      Staršovstvo mívá své schůze v neděli po bohoslužbách. K odpovědnosti 

presbyterů patří i informovanost o problémech v seniorátě a církvi, ale i o 

problémech vlastního sboru. Kromě účasti na schůzích starší vybírají i salár a 

dary na Jeronýmovu jednotu. Tady bych chtěl poděkovat vám všem, kteří jste 

vloni přispěli na každoroční salárovou sbírku i na jiné účely. Občas se ozvou 

otázky, kolik má činit salární příspěvek: především tedy jde o dobrovolný dar a 

nikoho nelze k placení nutit. Vychází se ale z předpokladu, že členové mají svůj 

sbor rádi a společně nesou všechny náklady. Podle církevních směrnic by se 

výše saláru měla pohybovat kolem 1 až 3% z ročního příjmu dárce.                                                

      V průběhu roku 2013 se nám po dlouhém jednání podařilo najít novou 

sestru farářku, kterou je sestra Mária Jenčová. Tímto bych chtěl jí i celé její 

rodině popřát mnoho a mnoho úspěšných a spokojených let v našem sboru a 

spoustu spokojených bratří a sester.  
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      Milé sestry a milí bratři, děkuji vám za vaši věrnost a za vaši obětavost. 

Obzvlášť bych chtěl poděkovat kostelníku Janu Geržovi, pokladní Evě 

Vaculíkové, účetní Ing. Daně Gřešákové a setře Marii Vaculíkové, která se 

vzorně stará o úklid sborových prostor.   

     Věřím, že liptálský sbor má dost schopných lidí k tomu, aby se nezmenšoval, 

ale aby rostl ke slávě Boží. Vzájemně si přejme, aby nám Pán Bůh dával sílu a 

víru, aby každý den našeho života prozářil svou přítomností. 

 

V Liptále 16.3.2014 

 

Tomáš Němeček 

Kurátor 

FS ČCE v Liptále 

 

 


