
 
 

"Je čas sadeniu a čas vytrhávaniu toho, čo bolo zasadené..." 
Kaz.3,1 

 
Milí priatelia, 
zdá sa, že čas leta je už neúprosne za nami. Chladné noci a hmlisté 
rána nám zvestujú prichádzajúci podzim, ktorý sa nesie v znamení 
zhromažďovania úrody, ktorú sme si s námahou a s Božou pomocou 
vypestovali na našich poliach a záhradách. 
Sme určite vďační za všetko, čím je nám darované naplniť naše 
sklepy, stodoly, či špajzy. A možno že si aj povzdychneme, že niečoho 
máme menej, než budeme potrebovať, a niečo možno vobec 
nemáme, a zišlo by sa. Ale nikto z nás si napriek tomu nepovie: "tak 
idem 
a zasejem, či zasadím si ešte po druhý na záhradu, či pole to, čoho 
mám málo, či to, čo mi chýba, nech mi to ešte do konca roka 
dorastie". Ak by sme to urobili, bolo by to pošetilé a zbytočné. Blížiaci 
sa mráz a zima by nám to zničili. Takže - až na budúce jaro alebo 
leto...čas tohtoročnej sezóny, darovaný ku zasievaniu a pestovaniu 
vypršal. Nastal čas zberu... 

 ...A tak, s vďačnosťou ťahám zo zeme mrkev a uvedomujem si, že je 
tomu tak i v našom živote.   
Teraz je ten čas, tá správna sezóna, kedy možeme do svojho srdca 
zasievať vieru, nádej a lásku. Teraz je ten čas, kedy možeme sadiť do 
nášho života krehké sadeničky Božieho Slova a kresťasnkých ctností. 
Teraz je ten čas, kedy ich smieme zalievať modlitbou a doverou v 
Boha a s námahou duchovného boja trhať plevel zla, ktorú ustavične 
seje do našich srdc diabol. Teraz je ten čas, kedy smieme pokorne a 
odovzdane dovoliť bolestnému ostriu motyčky roznych skúšok kypryť 
a zušľachťovať podu nášho srdca...lebo až naše "leto" skončí a slnko 
nám zájde, a my budeme stáť pred Pánom nastane čas 
zhromažďovania plodov nášho života do Božieho kráľovstva. On nám 
dal svoj život. Čo Mu prinesieme my? 
...potom už nebude možné doplniť to, čo chýba, či vrátiť sa spať v 
čase....TERAZ je ten čas pre prípravu na večnosť.   
 
"Hľa, teraz  je milostivý čas, teraz je de ň spásy ! " 2.Kor.6, 2 

Mária Jenčová 
 
 

Modlitba Charlese de Foucaulda 
 

Můj Otče, odevzdávám se ti. 
Učiň se mnou, co se ti zalíbí. 

Ať se mnou učiníš cokoliv, děkuji ti za to. 
Jsem připraven na všechno, všechno přijímám. 

Nepřeji si nic jiného, než aby se tvoje vůle vyplnila na mně, 
na všech tvých tvorech, můj Bože. 

Odevzdávám svou duši do tvých rukou. 
Dávám ti ji, můj Bože, s celou láskou svého srdce, 

protože tě miluji a je potřebou mé lásky dát se, 
odevzdat se do tvých rukou bez míry, 

s nekonečnou důvěrou, protože ty jsi můj Otec. 
 
 

 



Pravidelný sborový program: 
 
Středa:     9:30 – setkání maminek a dětí na faře 
              13:00 – náboženství pro děti 1. - 3. třídy na ZŠ 
              19:00 – nácvik sborového zpěvu 
Čtvrtek:  19:00 – setkání střední generace na faře (raz za 2 týdny) 
Pátek:    14:30 – náboženství na faře pro děti 4. - 6. třídy 
              15:30 – konfirmační cvičení na faře 
Sobota:  18:00 – setkání mládeže na faře 
Neděle:  10:00 – bohoslužby a nedělka 
              14:00 – nešpor na Lhotě (4. neděle v měsíci) 
Biblické hodiny začnou probíhat od listopadu. 
 
 

Letos na podzim uplyne 600 let od obnovení přijímání večeře Páně 
pod obojí způsobem, které při bohoslužbách v pražských kostelích 

obnovil Jakoubek ze Stříbra se svými spolupracovníky.  
Toto významné výročí bude připomenuto celodenními oslavami v 

neděli 12. října 2014 v Betlémské kapli a na dalších místech, která 
jsou s tehdejšími událostmi více či méně spojena. Z našeho sboru se 

těchto oslav zúčastní bratr Jaromír Kovář s manželkou. 
 
 

Před námi: 
 
10.-12. října 2014 - víkendovka pro konfirmandy a mládež v Senince. 
12.10. – bohoslužby díkůvzdání s VP 
17.10. – setkání bývalých mládežníků  na faře ☺ 
18.10. – neoficiální setkání staršovstva na faře 
19.10. - instalace br. faráře Mojmíra Blažka v Českém Těšíně 
09.11. – presentace práce Diakonie Vsetín 
16.11. – instalace Sandry Prčíkové v Hrubé Vrbce 
28.-30.11. - seniorátní dny mládeže v Liptále 
30.11. – 1. adventní neděle s VP 
           -  v 16.h. – adventní koncert v kostele 
 

Malé ohlédnutí za létem  ☺ 
 
 

Víkendové setkání konfirmandů na faře 
 

20. - 22. června 2014 naši konfirmandi strávili hezký víkend na faře. 
Zpívali jsme spolu, povídali si, modlili se. Zhlédli jsme hezký 
křesťanský film, hráli volejbal a jiné, a také jsme absolvovali výstup na 
Vartovnu s opékáním. A pak v neděli nám naši mladí, spolu s mládeží 
z Hodslavic zazpívali při bohoslužbách. Poděkování patří všem, kteří 
přišli, i kteří jakkoliv pomohli!                                                       (MJ) 

 
 

Prázdninové setkání nedělkářů na faře s přespáním 
 

 
 

Od 28. - 29. července 2014 několik našich holek z nedělky vyměnilo 
svoje domovy za společenství na faře. Program byl bohatý: hráli jsme 
hry, které nám připravili Richard s Davidem, byli jsme pod Vartovnou a 



opékali jsme tam, a protože bylo moooooc horko koupali jsme se 
v bazénu na zahradě (a že některé by tam byly zůstaly po celou dobu 
– o tom psát ani nemusím ☺), a když odpoledne udeřil hrom a přivalila 
se náhle velká bouřka, my jsme se vůbec nebáli, protože – jako 
správné princezny svého nebeského Krále, jsme si za ten čas povídali 
o české princezně Anežce, která místo bohatství a kralování svolila 
raději službu Bohu a chudým lidem. Pak nás Mirek Mikulec naučil 
nové dětské písničky s kytarou. A poté jsme vyráběli krásné 
náhrdelníky z kuliček z jeřabin. A ty se nám fakt povedly! Všichni jsme 
spali v jednom pokoji, kde jsme se společně dívali na krásnou 
pohádku o nádherné princezně. Díky Bohu, a vám všem za super čas! 
Děkuji i Aničce Mrlinové, která byla mou velkou pomocí! (…a i když se 
jí do bazénu zrovna moc nechtělo, nakonec jí tam Jaro stejně hodil – a 
ona to nejenom přežila, ale nakonec v tom horku byla i ráda ☺). 
Holky, těšíme se na vás zase příští léto!!!                                       (MJ) 

 
Teen-camp 2014 na Dolní Bečvě 

 

 
V posledním týdnu prázdnin 25. – 30.8.2014, se sešla skupinka 
mladých lidí na chatě v Dolní Bečvě, aby mohl začít TeenCamp. Byli 
to lidé z celé Moravy. Od Kyjova přes Liptál, až po Opavu. Společně 

jsme si užívali od pondělí do soboty. Skvělí vedoucí pro nás měli 
přichystanou spoustu her a soutěží, například střílení z luku, hledání 
pokladu a další. Všichni se skvěle bavili. Zpívali jsme písničky, 
povídali jsme si o Bohu a o Bibli. Jednoho dne jsme společně podnikli 
celodenní výšlap na Radhošť. Jiného dne k nám přijeli dva členové z 
organizace Teen Challenge ze Šluknova, který leží na druhém konci 
republiky, aby nám povykládali jejich příběhy o tom, jak propadli 
závislostem, žili kvůli tomu na ulici, a jak jim ze samého dna pomohl 
Bůh dostat se zpět na nohy. Byl to velmi inspirativní zážitek a pro mě 
nejlepší týden prázdnin. Všem bylo velice líto, že camp končí, tak jsme 
se rozhodli uspořádat víkendovku, která se mimochodem koná 10. – 
12. října. Rozhodně neváhejte a přijeďte se za námi podívat. Rádi 
uvidíme nové tváře. Uvidíme se tam. 

(Luboš Hrbáček a Sam Vaculík) 
 

 
Sborový zájezd 5.10.2014 

Vrbovce – Slovensko, Větrný mlýn Kuželov, Velehrad 
 
Je tady mnohými očekávané nedělní ráno 5. října 2014 a sborový 
zájezd, v hlavách myšlenky na cestu i otázky, co nás dnes čeká. 
Autobus přijíždí a tak nezbývá než zaujmout místečka, sestra farářka 
přidává modlitbu a můžeme vyrazit, přes Vizovice, Luhačovice, 
Uherský Brod a dál ke slovenským hranicím. Máme časovou rezervu a 
tak si uděláme malou zastávku na rozhledně Drahy u Velké nad 
Veličkou, menší dřevěná rozhledna, na kterou vyšlápli jen ti 
odvážnější. No a teď už do Vrbovců, do sboru evangelické církve 
augsburského vyznání (ECAV), kde na nás čekali a velmi mile nás 
přivítali. Byli jsme účastníky jejich bohoslužeb  v krásném kostele 
starém 230 let s díkůčiněním za úrody a někteří byli účastni i aktivně. 
Sestra farářka měla připravené opět jedno z úžasných kázání, Lenka 
Gřešáková měla čtení z Písma a mladí zazpívali dvě písničky.  V 
rámci bohoslužeb místní br. farář Miroslav Hvožďara položil s. farářce 
několik otázek, týkajících se jak našeho sboru, tak i jí samotné. Zvlášť, 
po bohoslužbách jsme se ještě zúčastnili křtu malého Roderika, kdy 
opět sloužila s. farářka, a mladí zazpívali. V jejich krásně 



zrenovovaném sborovém domě pro nás místní připravili výborný oběd, 
kávu a zákusky, byl čas na to, aby nám pan farář povyprávěl o jeho 
životě ve Vrbovcích. Mnohému jsme se i zasmáli, ale především 
obdivovali jeho sílu a lásku, se kterou svůj sbor spravuje. Prohlédli 
jsme si  celý sborový dům, kde kromě společných prostor mají své 
nahrávací studio, malé fitness i ubytovací prostory pro hosty. Srdečně 
jsme poděkovali za milé přivítání i všechno ostatní a panu faráři 
předali náš zvoneček jako malou upomínku na Liptalany. Museli jsme 
se, ač neradi rozloučit, čekal nás ještě Kuželov. 
Na  místě jsme se rozdělili na  dvě skupiny, abychom se do mlýna 
vůbec vešli. 
Na závěr na nás čekali na Velehradě, prohlídku baziliky jsme díky 
řádovým sestrám měli  i s průvodkyní. Řádové sestry pro nás 
připravily v charitním domě občerstvení, za které jsme byli vděčni, 
jedna ze sester nás dovedla do jejich kaple a pověděla něco o jejich 
řádu a jejich denním harmonogramu. Venku se začalo stmívat a tak 
bylo načase vydat se na cestu domů. Dojeli jsme v pořádku, 
poděkování patří šikovnému řidiči autobusové dopravy pana Jančíka z 
Vizovic, sestře farářce za organizaci a především Pánu Bohu za jeho 
ochranu požehnání.                                             (Blanka Vaculíková) 

 

Brigády na faře – poděkování 
 

Celé léto i začátkem podzimu přicházeli na faru skupinky mužů a 
pomáhaly s různými pracemi. Zejména položení nového plotu za 
kostelem a farou. A také s přípravou dřeva na zimu. 
Chlapi, jste velmi šikovní a všem vám moc děkujeme! Zvlášť Zdeňku 
Vaculíkovi, Jarku Kovářovi a Tomáši Němečkovi. 
  
 
 

Staršovstvo liptálského sboru Vás srde čně zve k účasti 
na bohoslužbách i na dalších sborových setkáních. 

 
 

Všem čtenářům tohoto dopisu p řejeme  
pokojný a požehnaný podzim. 

Myslíme na Vás ve svých modlitbách a prosíme Vás  
o Vaše modlitby za nás.  

 
Ať Bůh rozhojní naši víru, nad ěji a lásku.  

 
 

Jménem staršovstva Vás srdečně zdraví 
 

Tomáš Němeček, kurátor       Mária Jenčová, farářka 
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