Výročná správa za rok 2014
Náš zbor ku koncu r. 2014 zahrňuje 887 členov. V minulom roku bolo vykonaných 6 krstov, 2
svadby a 15 členov zboru zomrelo.
Bohoslužby sa konali každú nedeľu a vo sviatky. V kazateľskej stanici Lhotě raz do mesiaca
s účasťou 6-12. Pravidelne při nešporách doprevádza na varhany br. Jaroslav Jenčo a
príležitostne nešpor svojimi piesňami a hrou na kytare obohatí br. Miroslav Mikulec. Veľké
poďakovanie tu tiež patrí sestrám Mikuláštikovej, ktorá sa stará o jubilantov a iné návštevy
na Lhotě. A sestrám Urbanovej a Kráčalovej, ktoré sa takmer po každom nešpore postarajú o
príjemné posedenie s občerstvením. Svojim úsilím tak dokážu vytvoriť veľmi príjemnú a
priateľskú atmosféru so vzájemným zdieľaním, takže sa na každý ďalší nešpor už vopred
tešíme. Som vďačná za všetky zhromaždenia a za všetkých bratov a sestry, ktorí s radosťou
prichádzajú. V dobe mojej mojej neprítomnosti ma v minulom roku zastupoval br. farár
Voda, ďalej u nás slúžili: br.farár Martin Tomešek, br. f. Filip Šimonovský, br. f. Filip Susa a br.
f. Pavel Fojtů.
Detské bohoslužby sa konali okrem prázdnin takmer po celý rok pod vedením s. Ivety
Pečeňové, Vierky Navrátilové, Romana Vaculíka a novo zapojenej s. Lenky Gřešákové, za
ktorú sme veľmi vďační. Schádza sa 2 -5 detí a vedúci s nimi preberajú tému Život Pána
Ježiša. Veľmi ďakujem vedúcim nedelky za ich obetavosť, službu, za ich modlitby a lásku
k deťom. Zisťujeme však, že miestnosť, v ktorej sa deti schádzajú, je dosť studená,
staršovstvo sa preto rozhodlo situáciu riešiť a budú tam pridané ďalšie topné telesá.
Každý týždeň sa na fare schádza skupinka maminiek a detí. Účasť je rozna, vačšinou je nás
po menej, ale býva nás i veľa, bolo nás už dokonca i plná miestnosť. S maminkami a deťmi
sme sa v minulom roku stretli i na mikulášskom odpoludní a na tvorbe adventných vencov.
Náboženstvo v počte 15 detí sa vyučuje v dvoch skupinách. Staršia skupina sa schádza na
fare a mladšia v ZŠ. Veľmi si vážim spolupráce a ústretovosti vedenia ZŠ a som za to veľmi
vďačná.
Pre deti sa v minulom roku uskutočnili tri víkendové stretnutia.
Konfirmandov je 9 a sa schádzajú raz do týždňa na fare.
Konalo sa i společné stretnutie konfirmandov a rodičov.
Mládež sa schádza v počte od 8-17 každý týždeň. Veľmi si vážim aktívneho zapájania
mladých i do sborového života. Či při speve při bohoslužbách, alebo při čítaní, účasťou
v speváckom zbore, při Noci kostelů alebo iných zborových aktivitách. Mládež sa postupne
začlenuje i do společenstva senior. mládeže a navštevuje i iné stretnutia mládeže v okolitých
zboroch. Uvedomujem si, že to nie je samozrejmosť, v mnohých zboroch mládež chýba. O to
viac si toho vážim. A veľmi si vážim i toho, jako náš zbor i staršovtsvo našu mládež roznym
sposobom podporuje. Vnímam, že spolupráca a vychádzanie roznych generačních skupín

v našom zbore je naozaj příkladná a výnimočná. Mladí sú budúcnosťou nášho zboru, preto
sme za nich veľmi vďační a vyprosujeme im Božie vedenie a požehnanie.
Raz sa minulého roku stretla i bývalá staršia mládež.
V uplynulom roku sme s mládežou podnikli mnohé aktivity: program na Noc kostelů, teencamp na Dolní Bečvě, poteencampové stretnutie v Seninke (tu patrí veľké poďakovanie
bratovi Kovářovi za bezplatné poskytnutie svojej chaty), program na Vianoce, silvestrovské
stretnutie na fare a napokon pobyt v Tatrách. Tam sme v Žakovciach navštívili i Inštitút Krista
Veľkňaza, ktorý založil a vedie kňaz Marián Kuffa, a ktorý je domovom cca pre 250 ľudí na
okraji spoločnosti – bývalých alkoholikov, narkomanov, bezdomovcov, prostitutok, či ľudí
všelijak postihnutých. Táto živá a žitá viera nás veľmi povzbudila! Máme i mnoho záberov
z těchto stretnutí a tak nám dovolte názornú ukážku, ktorú si pre vás pripravil Samuel
Vaculík:
https://www.youtube.com/watch?v=0TVkz3_-7B0&feature=youtu.be
Každý druhý týždeň sa v počte 5-12 ľudí schádza stredná generácia na fare. Raz sme tu mali i
hosťa, br. farára Rímsk. cirkve Františka Kuběnu, ktorý nám premietal fotky zo svojej misijnej
cesty v Indii a rozprával nám o misii. Spievame, modlíme sa, diskutujeme na rozne témata,
zdieľame sa a ochutnáváme zo spoločných dobrot na stole. Vnímam to ako vzácnu chvíľu
zastavenia a vzájemného povzbudenia vo viere, ale i budovania svojich vzťahov a priateľstva.
Som veľmi vďačná, že tu máme toľkých priateľov a že tento zbor má toľkých manželov, ktorí
žijú svoju vieru a odovzdávajú ju ďalej svojim deťom. Áno, rodiny sú základom zboru, církvi a
spoločnosti.
Biblickej hodiny sa každý týždeň účastní asi 12 sestier. Preberáme spoločne knihu Štúdium
Božích vlastností pre dnešnú ženu. Sú to stretnutia veľmi priateľské, so zdieľaním, s čajom a
niekdy aj s drobným pohoštěním.
Každý týždeň sa na fare schádzajú členovia speváckeho zboru ku svojim pravidelným
skúškam a nácvikom piesní, kterými obohacujú naše bohoslužby na sviatky, při pohreboch, či
iných príležitostiach. Kto spieva, dvakrát sa modlí. Veľká poďakovanie patrí vedúcej Hane
Vaculíkovej, ktorá sa tejto službe venuje vo svojom voľnom čase, s láskou, nadšením a
vytrvalosťou. Vďaka i všetkým spevákom, že sú ochotní darovať svoj čas a svojim
obdarovaním povzbudzovať druhých a že nás tak svojim spevom sprevádzajú na ceste
k Bohu.
Mimo pravidelných stretnutí sa v našom kostole presne pred rokom 23. 3. 2014 konala
inštalačná slávnosť, ktorej sa zúčastnilo veľké množství nielen veriacich z Liptálu i okolia, ale
i mnoho duchovných, jako i predstaviteľov obcí.
Ešte raz veľmi ďakujem za to, čím ste prispeli ku príprave a priebehu tejto slávnosti.
Koncom mája sme sa zapojili do Noci kostelů s hojnou účasťou. Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí prišli, ktorí účinkovali a ktorí akokolvek pomohli, a najme s. Věře Halové, ktorá celý
program starostlivo pripravila.

6.7. 2014 sme si na kopci u Hrušků pripomenuli výročie Majstra J.Husa.
Začiatkom októbra sme v rámci zborového zájazdu navštívili kres. zbor luterskej církvi na
Slov. Vrbovce. Táto návštěva a stretnutie s miestnym farárom br. seniorom Hvožďarom a s
jeho veraicimi nás neskutočne oslovilo a povzbudilo. Uvedomujeme si, že jako kresťania sa
potřebujeme vzájomne stretávať, vymienať si skúsenosti a povzbudzovať sa na ceste za
Kristom.
V listopadu 2014 sa u nás konala přednáška Doc.Rudolfa Smahela na téma: Výchova detí
v kresťanskej rodine.
Začiatkom Adventu sa v našom kostele konal za hojnej účasti adventní koncert s uvedením
nového CD Rokytenky. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí tento krásny koncert pripravili.
Koncom Adventu sa v zbor.sále uskutečnil dobročinný kytarový koncert vlastnej tvorby
Miroslava Mikulca. Ďakujem všetkým, ktorí ste otvorili svoje srdcia i ruky a prejavili ste svoju
ochotu pomocť v ľudkej núdzi.
Poslednú adventnú nedeľu sa v kostole uskutečnila vianočná besiedka , s vystúpením detí a
mládeže nášho zboru.
Vďaka vhodným ubytovacím podmienkam a krásnej okolitej prírode sa v uplynulom roku u
nás 2x konalo seniorátne stretnutie mládeže, 2x tu boli deti z Hodslavic, 1x deti z valašského
Meziříčí, a raz konfirmandi zo Zlína. Všetkým skupinám sa tu veĺmi páčilo a boli veľmi
spokojní.
Začiatkom tohoto roku sa u nás konala 2. Ekumenická bohoslužba v našom kostole, za
účastí hostí Rev. Jaroslava Kratku, luterského farára v Brne a miestneho rímsk.kat. farára
Františka Kuběnu. I cez nepriaznivé zimné počasie bola pekná účast a bolo cítiť ovzdušie
vzájemného prijatia a lásky.
Začiatkom února sa v zborovom sále uskutečnila přednáška Lumíra Kuchaříka na téma:
Komunitné záhrady. Bolo to zaujímavé stretnutie, na ktorom sme sa dozvedeli veľa roznych
informácií nielen o možnostiach ekolog. hospodárenia ale i sposoboch získavania grantových
možností.
I v uplynulom roku sme pokračovali v kontakte s partnerským zborom v Beilen. Vymenili sme
si niekoľko dopisov, prianí i malých darčekov. Na obidvoch miestach sme si pripomenuli 25.
výročie pádu totality. Obidva zbory máme v pláne pokračovať v partnerstve a vzájomnom
poznávaní, konkrétne napr. pre tento rok sú úvahy výmenného pobytu našej mládeže
v Beilen.
Staršovstvo sa schádzalo raz mesačne, vačšinou po bohoslužbách a jednalo o roznych
otázkách. Napr. otázka vrátenia majetku zboru, vytápania na fare, príprava a organizácia
vyššie zmienených stretnutí, rozne opravy, nové oplotenie fary, náštevy u členov zboru, až
po rozne teologicko–duchovné otázky…

Chcem na tomto mieste poďakovať bratovi kurátorovi Tomášovi Němečkovi za jeho činnost,
najme při zložitom administratívnom vybavovaní okolo reštitúcií. Ďakujem br.
místokurátorovi Zdeňkovi Vaculíkovi za jeho všestrannú aktivitu a pomoc při prácach
rozneho druhu. Ďakujem všetkým členom staršovstva za rozne druhy služby, ktoré vytrvalo,
vo viere a s láskou konáte. Už či ide o pečenie frgálov, či o náročné opravy až po návštevy u
členov zboru a vyberanie saláru a darov na JJ a roznášanie sbor.časopisov.
Ďakujem sestre účetní Daně Gřešákové a s. pokladní Eve Vaculíkové za veľmi náročnú a
zodpovednú, ale veľmi spoľahlivú prácu ohľadom vedenia financií nášho zboru. Ďakujem
bratovi kostelníkovi za jeho vytrvalú službu, ktorú ochotne a s láskou koná, ďakujem s. Márii
Vaculíkovej za to, že vďaka jej tichej a zodpovednej práci priestory, v kterých sa schádzame,
žiaria čistotou a poriadkom. Vďaka sestre Vráblikovej, ktorá sa vzorovo stará o web. stránky.
Ďakujem našim varhaníkom, br. Londovi, s. Gřešákové a Cedidlové – za ich doprovod při
bohoslužbách, ďakujem svojmu manželovi za rozne manuálne práce a pomoc
s elektrotechnikou, ďakujem svojim synom za pomoc rozmanitého druhu…
Ďakujem vám všetkým, za každú vašu modlitbu, milé slovo, pomoc, za váš úsmev, za každý
váš dar. Ste mojou oporou a stlpami tohoto zboru, a ja vám ďakujem, že vždy keď som sa na
Vás obrátila, tak nikdy ste mi nepovedali „nie“, ale vždy ste ma svojou ochotou milo a
nečakane prekvapili. Som na vás hrdá, a som vdačná Bohu, že mi dal možnosť slúžiť práve na
tomto mieste. Je to pre mňa cťou. Veĺmi si vás všetkých, i celá moja rodina, vážime a čím viac
vás poznáváme, tým viac nás milo překvapujete. Máme vás radi a cítime sa medzi vámi veľmi
dobře! Krásny kraj, s krásnymi ľuďmi. Ste zbor s obrovským potenciálom, s veľkou tradíciou a
zbožnosťou. Dostali ste od Boha veľký dar, opatrujte ho jako vzácny poklad a odovzdajte ho
ďalšej generácii. Boh Vám žehnaj a Jemu nech je vďaka za všetko!

V Liptáli, 22.3.2015

Mária Jenčová, farářka

Program sborového shromáždění:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Schválení programu
Volba předsedajícího
Volba zapisovatele (s. Halová) a ověřovatele zápisu
Zpráva o životě sboru
Zpráva o hospodaření sboru
Zpráva revizorů sborového hospodaření
Rozprava a schválení předložených zpráv
Schválení účetní závěrky za rok 2014 a vypořádaní hospodářského
výsledku.
10.Schválení rozpočtu na rok 2015 předložený staršovstvem
11.Diskuse a volné návrhy
12.Závěr

