
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nebojte se! 
 
Nebojte se!  
Moc Kristova kříže a vzkříšení  
je větší než veškeré zlo,  
z něhož by člověk mohl  
a musel mít strach.  
 
Nebojte se toho,  
co jste sami vytvořili,  
nebojte se ani všeho,  
co člověk vyrobil  
a čím je den ode dne  
více ohrožován!  
 
A konečně, nebojte se sami sebe! 
Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl  
apoštolům a ženám: „Nebojte se!“  
Tato slova potřebujeme dnes možná více,  
než kdy jindy. 

Je nutné, aby zesílila jistota,  
že existuje ten, kdo drží v rukou osudy  
tohoto pomíjivého světa,  
kdo má v rukou klíče od smrti a podsvětí,  
kdo je alfou i omegou.  
 
A tento někdo je Láska...  
Jen on se může plně zaručit za slova  
„Nebojte se!“. 
 
(Podle knihy „Překročit práh naděje“) 
 
 

Úvaha pro Velikonoce: ,,Jenom ten může všechno vložit do rukou Božích, 
kdo ve všem ruku Boží vidí.“ 

„Nebojte se!“ Mk 16, 6 
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„Nebojte se!“ Mk 16, 6 
 
Velikonoční úvaha: 
 
Tato  slova zazněla u prázdného hrobu ženám hledajícím Krista. 
Ale těmito slovy Bůh oslovuje v této chvíli i Tebe. Tebe, který 
hledáš pokoj a naplnění svého života. Který jsi pohlcován 
všelijakou temnotou a beznadějí toho, co prožíváš. Do všech 
Tvých bolestných zranění a vnitřní rozporů, do všech 
nezodpovězených otázek a strachů i k Tobě dnes zaznívá: „Neboj 
se!“ A spolu s ženami i Ty vykroč ke Kristu – On je to, co hledáš, 
On je tím, po kom toužíš.  
 
Každý člověk je povolaný k společenství života s Bohem. A proto 
nikdo nedojde plnosti lidství, dokud se nespojí s Kristem 
a nedovolí, aby ho Kristus objal svojí milosrdnou láskou, kterou 
maže všechny hříchy, láme všechna pouta zla a léčí nejbolestnějši 
zranění. 
 
Neboj se otevřít Kristu dveře svého srdce  a úplně Mu důvěřovat. 
Tomu, který nás miloval až do krajnosti a vzal na sebe naše 
hříchy, aby je sňal svojí  smrtí a vzkříšením. 
 
Navzdory Tvé slabosti Tě dnes Kristus volá na cestu za Ním. Je to 
cesta víry a lásky, cesta odevzdanosti a sebedarování, a jen na této 
ceste může člověk  přesáhnout sebe samého a stát sa plně 
šťastným, plně člověkem. 
       
I já s Boží pomocí se pro tuto cestu každý den znovu a znovu 
rozhoduji, protože na ní nacházím vždy větší bohatství a hojnější 
život, proto na tuto cestu s láskou zvu i  Vás. Protože je to cesta, 
která nekončí v hrobě, ale má zaslíbení věčného života – o čemž 
nám svědčí radostné velikonoční poselství: „Protože já žiju, i vy 
žít budete.“ – říká vzkříšený a navěky živý Pán Ježiš Kristus.  
 
Světlo a teplo Jeho přítomnosti ať navždy naplní i Vaše srdce! 
 
 

Mária Jenčová 

Rozhovor s farářkou 
1. Přistěhovala jste se do Liptálu teprve nedávno. Jaké jsou Vaše první  pocity? 
Pocity a prvé dojmy nielen moje, ale i celej našej rodiny, sú veľmi  pozitívne. Liptál je 
krásny, okolitá príroda je nádherná a ľudia sú  priateľskí. Členovia zboru sú obetaví a 
starostliví, vzorne  udržiavajú nádherné zborové priestory a budovy, majú rozdelené rozne  
oblasti zborovej práce, je videť že na zbore im záleží - a ja si  toho veľmi vážim.  
2. Při Vaší instalaci mluvil bratr fará ř Hudec, že Liptalané Vás nepřijali, pouze Vás 
přivítali. Znejist ělo Vás to? 
Nie. Som si veľmi dobre vedomá toho, že dovera a priateľstvo sa budujú dlho. No i 
napriek tomu sa tu od prvej chvíle cítime naozaj veľmi dobre a liptalania robia skutočne 
mnohé preto, aby sme tu boli spokojní. Vidím v tom niečo ako ich rozhodnutie k tomu, že 
nás naozaj chcú prijať. Chceme to aj my smerom k nim! Preto verím, že pri trocha dobrej 
voli a s Božou pomocou sa nám to vzájomne podarí uskutočniť. 
3. Většinu z nás k víře vedou rodiče, prarodiče, blízcí. Bývá to jakási i rodinná 
tradice, kterou hodně lidí i dnes ctí. Předpokládám, že u Vás tomu bylo podobně. 
Spíš by mě zajímalo, kdy a proč Vás poprvé napadlo, že se  chcete práci v církvi 
věnovat i profesionálně? 
Spolu s manželom pochádzame z tradičného kresťanského prostredia Reformovanej cirkvi 
na Slovensku. Ku viere sme boli vedení už svojimi rodičmi a prarodičmi. Od malička sme 
sa aktívne účastnili zborového života. A možno Vám to bude znieť trocha divne, ale 
rozhodnutie pre toto povolanie sa vo mne formovalo už od materskej školky. Už vtedy 
som chcela byť farárkou, a nijak inak som neuvažovala ani na základnej škole a ani na 
gymnáziu. Keďže moj otec bol záchranárom, v dobe puberty som trocha zvažovala 
medicínu, ale Božie volanie do duchovnej služby bolo natoľko silné, že ho nešlo umlčať 
Určite veĺký vplyv na moje rozhodnutie malo i prostredie zboru, v ktorom som 
vyrastala...bolo nás niekoľko, ktorí sme sa rozhodli pre túto službu. Zásadným sposobom 
ma ovplyvnila tiež vážna nemoc a smrť mojej mamy, ako i tragická udalosť, keď raz pri 
nehode prišli o život dvaja bratia, naši kamaráti (jeden z nich mal deň pred svadbou)...to 
všetko ma viedlo k hlbokému uvažovaniu nad zmyslom ľudského života a napokon k 
túžbe dať to najlepšie čo mám - svoj život - k dispozícii Bohu, lebo od Neho náš život 
pochádza a k Nemu smeruje  
4. V dnešní konzumní společnosti lidé touží spíše po pohodlí, zábavě a  adrenalinu. 
Zpytování sebe sama, přemýšlení o smyslu života, dodržování  zásad je pro hodně lidí 
něčím nezáživným a nepotřebným. Máte nějaký "recept"  na to, jak pomalu m ěnit 
současnou společnost ve společenství lidí  odpovědných, chápajících a vzájemně si 
pomáhajících? 
...to je otázka ktorá má trápi denne. A keby tu nejaký ten "recept" po ruke bol, už by sme 
boli "za vodou". Nie, žiaden recept nemám. Ale sama na sebe viem, že mňa v tomto smere 
najviac mení a pomáha mi - pohľad na Krista... Nájdem si tiché miesto (v kostole, v 
prírode...), stíšim sa a predstvím si, že Kritus je pri mne a s veľkou láskou sa na mňa 
díva...a ten pohľad ma mení, napľňa ma obrovskou nádejou, odvahou a silou začínať vždy 
znova a znova, darovať sa v láske, tak ako On. Jeho život je mi príkladom a vzorom.Takže 
- modliť sa za ľudí a milovať ich, to je to, čo myslím zaberá najviac. 
 
 
 
 



 

Pravidelný sborový program 
 
Čtvrtek: 9:30 h - setkání maminek a dětí na faře, zveme všechny maminky na  
                           mateřské dovolené, nebo které mají zrovna volno :) 
            19:00 h - (každý druhý týden) - setkání střední generace, schází se nás  
                           asi 11, momentálně probíráme knížku Láska a úcta  manželství.                  
                           Tak neváhejte a přijďte mezi nás! :) 
Pátek:  14:30 h    náboženství 
            17:00 h    setkání konfirmandů, je nás 9 
            19:00 h    setkání mládeže, schází se nás 10-15. Mladí, přijďte mezi nás! 
 
Biblické hodiny po Velikonocích budou mít přestávku, začnou znova až od 
podzimu. 
 
Neděle - bohoslužby v 10:00 h v kostele, nedělní škola pro děti ve sborovém 
domě. 
 

Svátky a bohoslužby do konce školního roku 
  
27.4.     křest Daniela Michálka 
  4.5.     dětské bohoslužby 
11.5.     bohoslužby spojené s oslavou Dne matek 
29.5.     svátek Nanebevstoupení Páně, bohoslužby v 17:00 h v kostele 
29.5. – 1.6.  zasedání Synodu ve Vsetíně              
8.-9.6.   Svatodušní svátky 
6.7.       svátek upálení Mistra Jana Husa 
29.6.     bohoslužby na konec školního roku  
 
Program synodu ve Vsetíně:  
 
Zahájení slavnostními bohoslužbami ve čtvrtek 29. května večer na svátek  
Nanebevstoupení Páně v kostele Dolního sboru a bude pokračovat ustavením 
synodu v kostele Horního sboru. Páteční a sobotní jednání proběhne v Kulturním 
domě na Vsetíně. Na sobotu večer se plánuje setkání synodálů a ekumenických 
hostů v kostele a na zahradě Dolního sboru Vsetín za účasti veřejnosti. V neděli 1. 
června se rozjedou synodálové do více jak dvaceti okolních sborů, aby zde 
vykonali bohoslužby a informovali o průběhu a závěrech jednání synodu. Každý 
sbor v okolí navštíví skupinka 3-4 poslanců z jednoho seniorátu. Oficiální 
ukončení synodu bude při nedělních bohoslužbách v kostele Horního sboru. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Stanovila jste si Vy osobně nějaké priority pro práci v našem sboru? Co byste si přála, 
čeho byste chtěla dosáhnout? 
Myslím, že táto otázka navazuje na predchádzajúcu.Túžim po tom, aby Boh menil naše životy, 
aby sme si všetci stále viac uvedomovali, akou veĺkou láskou nás Boh miluje, aby nám to 
posobilo radosť a aby sa táto Jeho láska cez nás vylievala ďalej. Ale to sa stane iba vtedy, ak  
budeme milovať Boha. Takže mojou prioritou číslo jedna je byť nápomocná tomu, aby sme sa 
učili milovať Boha. A všetko ostatné je odvodené od toho. Túžim po tom, aby všetky vekové 
skupiny našli v zbore svoj duchovný domov, niečo ako prístav. Túžim po tom, aby sa  zbor 
stával živým organizmom, kde sa  vzájomne nesieme na modlitbách, pomáhame si a zdieľame 
svoje radosti i bolesti. A verím, že takéto spoločenstvo je svetlom a soľou pre tento svet. 
 
6. Udivuje mě Vaše krásná slovenština v souvislosti s tím, že jste studovala  v Praze a 
pracovala jste již několik let na Morav ě?  Je to něco, co je se  Vám jen tak mimoděk daří, 
nebo slovenštinu vědomě udržujete řekněme jako  projev vlastenectví?  
Milujem Slovensko, ale i Česko, a beriem to tak, že cirkev neurčujú, ani nerozdeľujú štátne 
hranice. Keď som nastúpila do služby v ČCE v r. 2005 v Suchdole nad Odrou, mala som za to, 
že maximálne do pol roka budem kázať česky. Ale ukázalo sa, že čeština je pre Slováka ťažšia 
ako angličtina. Ako sa mi kompletne zmiešali všetky česko-slovenské koncovky, predpony, 
pády a rody, a ako mi ľudia po zopár pokusoch o bohoslužby v českom jazyku povedali: pani 
farárka, hovorte radšej slovensky...tak pochopiteľne, že som to vzdala. Jednoducho tá čeština mi 
nejako nejde...a je to fakt desivá predstava, že by som mala kázať česky a medzi polucháčmi sú 
učitelia češtiny! 
  
7. Jsme rádi, že fara v Liptále opět ožila, že zde žije celá rodina s mladými lidmi. Máte vy 
všichni jako rodina nějaké plány, čemu byste se  chtěli tady v Liptále věnovat? 
Tak moj manžel Jaroslav, vyštudoval poľnohospodársku školu a predtým, než sme prišli do 
Liptálu, bol správcom na jednom krásnom ranči. Táto práca sa mu veĺmi páčila. Teraz pracuje 
na Diakonii ČCE vo Vsetíně, kde má na starosti sociálne podnikanie, konkrétne založenie a 
prevádzku second-helpu. Je veľký kutil a dokáže si poradiť s kde-čím. K jeho záľubám patrí 
šport, cestovanie a hudba - rád hraje na varhany. Pre mňa, i rodinu, je veľkou oporou. A som 
vďačná, že ho mám! Starší syn Richard študuje 1.rok na Soukromé střední odborné škole 
v Hranicích, obor bezpečnost a právo.  Je to policajná škola a je tam veľmi spokojný. Tak 
uvidíme :) Inak veľmi mi pomáha s organizáciou mládeže, za čo som mu veľmi vďačná!  
Mladší syn Dávid navštevuje 7. ročník ZŠ v Liptále, a veľmi sa mu tu páči!  Po Veľkej noci ho 
však čakajú prijímacie skúšky na šesťročné Gymnázium vo Valašskom Meziřičí. Veľmi ho baví 
hudba, hra na bicie nástroje a klavír. Minulý týždeň s orchestrom pri ZUŠ - Nový Jičín postúpili 
do krajského kola v súťaži orchestrov:) Inak všetci traja chlapi sú zanietení športovci (pokiaľ im 
to zdravie dovolí:) hlavne hokej, florbal a lyžovanie.  Je tu s nami i manželova maminka, ktorej 
je 85 rokov a je rada, že smie byť pri nás. Tu v Liptále sa jej veľmi páči a je vďačná za každú 
návštevu. V Liptále by sme sa v prvom rade chceli venovať zvelebovaniu zborového života, a to 
roznymi sposobmi... Manžel by rád obhospodaroval záhradu a spolu s chlapcami by sa chceli 
tiež venovať aspoň nejakým športovým aktivitám s mládežou, napríklad florbal v telocvični ZŠ. 
Chceme sa venovať práci s mladými ľuďmi a rodinami a čas ukáže, čo všetko bude potrebné a 
možné. 

Zapsala Věra Halová   

 

 



   NOC KOSTELŮ V LIPTÁLE  

Kostel v Liptále i kostely na jiných místech naší země a v zahraničí, se letos 
otevřou 23. května. K Noci kostelů se přihlásilo 250 kostelů. Připravujeme 
zajímavý program, bylo by škoda jej vynechat.  
 

Malý tábor Lovci Pokladů 2014 na Březinách, Kateřinice 
                 20. – 26. 7. 2014 

Cena: 1700 Kč, (sourozenci sleva 250 Kč). 
Dobrodružství zažijeme na chatě Březiny v Kateřinicích, http://www.breziny.cz  
 
Nabízejí se nám nové možnosti, známého prostředí a skvělé zážitky. Nejen 
pohoří Ararat má své tajemství, ale také mnoho dalších míst na zemi skrývá 
dávno zapomenuté biblické artefakty a fakta, která budete mít možnost objevit 
s námi na letním táboře Royal Rangers. 
Vítáni jsou všichni, kdo by s námi chtěli zažít opravdové prázdninové 
dobrodružství. 
 

Přihláška na Malý tábor na chatě Breziny 20.–26.7.2014 
Tuto část přihlášky odevzdejte nejpozději do 14.6. 2014 na uvedenou adresu 
nebo vedoucím RR. 
Přihláška je závazná. Přihlášku je možno poslat i ofocenou mailem. 
Jméno - Příjmení: 
Datum narození: 
Bydliště: 
Telefon /e-mail: 
Pokud požadujete potvrzení pro zaměstnavatele nebo vyřídit příspěvek ze soc. 
fondu, uveďte jméno zaměstnaného rodiče. 
Podpis: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LETNÍ  TÁBOR NA SPÁLOV Ě 29. 6. - 12. 7. 2014 

 
Cena je 2500 Kč (sourozenci sleva 500 Kč). 
Více info a přihlášky dostanete od vedoucích Přední hlídky. 
Hlavní vedoucí tábora: Lenka Šiška Kyselá, mobil: 734 591 224 
e-mail: siska.c@seznam.cz 
 
Tábořit budeme v tee-pee. Zahrajeme si spousty zajímavých her. 
 

Přihláška na Letní tábor na Spálově od 29.6.–12.7. 2014 
Tuto část přihlášky odevzdejte nejpozději do 10.6. 2014 na uvedenou  
adresu nebo vedoucím RR. Přihlášku je možno zaslat ofocenou na e-mail. 
Přihláška je závazná.  
Jméno - Příjmení: 
Datum narození: 
Bydliště: 
Telefon /e-mail: 
Pokud požadujete potvrzení pro zaměstnavatele nebo vyřídit příspěvek ze 
soc. fondu, uveďte jméno zaměstnaného rodiče. 
Podpis. 
 
 

BOŽÍ  VŮLE  PRO  NÁS  
aneb SENIORÁTNÍ  DNY  MLÁDEŽE, Ratibo ř 

25.-27.4. 2014 
 
Cena: 100 Kč přihlášení, 150 Kč nepřihlášení. 
Hosté: Peťa Húšť, Mira Valtr 
Více: www.vm.evangnet.cz nebo www.liptal.evangnet.cz  
 
Vydal pro vnit řní pot řebu: Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické v Liptále 
756 31 Liptál 8 
č. účtu: 111220858/0300 
sbor: far. Mária Jen čová, Liptál 
tel. 732 819 626 
e–mail: liptal@evangnet.cz; www: liptal.evangnet.cz  

 
Grafická úprava: David Pečenka a Michal Jakubo, 9.třída ZŠ Liptál. 


