
  

„Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, 
Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. 
Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; 
vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. 
Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli 
milost a pomoc v pravý čas.“ Židům 4, 14-16 

   Milí priatelia, nachádzame sa vo Veľkom týždni, v ktorom si pripomínáme 
tie najvačšie udalosti, akých kedy táto zem bola svedkom. Udalosti utrpenia a 
smrti Božieho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý ako obetný Baránok 
zomrel za naše hriechy, ale i vstal zmrtvych a žije naveky! Ako Mu za to 
poďakujem? Dokážem sa, v týchto vskutku veľkých a vzácných dňoch, stíšiť 
pred Ním v tichu a pokore svojho srdca a so všetkou láskou, ktorej som 
schopný, Mu vyznať: „Pane, ďakujem Ti! Z celého srdca Ti ďakujem, za 
všetku Tvoju bolesť a smrť, ktorú si podstúpil z lásky ku mne! Keď Ty si za 
mňa zomrel, mne pomož pre Teba žiť. Pomož aj mne prijať všetku bolesť 
mojho života, všetko utrpenie a smrť mojich blízkých, a raz i moju vlastnú – 
ako cestu, na ktorej Ťa raz určite stretnem a zakúsim Tvoj dotyk, Tvoju           

pomoc, milosrdenstvo a lásku. Drahý moj Ježišu, uč ma deň po dni, 
doverovať Ti a nech svetlo veľkonočného rána a nádej vzkriesenia sa ako 
dúha rozprestrú nad všetkým mojim smútkom a temnotami, a dajú im zmysel, 
roznietia vo mne radost a vďačnosť, a dajú mi zazrieť ten slávny cieľ, pre 
ktorý si ma stvoril.“                     

Moji milovaní, sledujem v týchto dňoch aktuálne reportáže so svedectvami 
kresťanov v Líbyi, kterých bojovníci Islámskeho štátu buď vyhnali z ich 
domovov alebo ich pripravili o životy ich najdrahších. Je až šokujúce, ako 
veľmi sú srdcia týchto našich bratov a sestier, cez všetku tú bolesť naplnené 
vďačnosťou a doverou v Boha, a  hlbokou a horlivou láskou k Nemu, 
dokonca i ku ich nepriateľom, za ktorých sa modlia… Kiež by sa i naše srdce 
dokázalo vo všetkom odovzdávať Bohu, kiež by Mu ďakovalo za Jeho 
starostlivosť, a doverovalo Mu i v ťažkých časoch a milovalo Ho i v bolesti, a 
modlilo sa aj za svojich nepriateľov… 

„Spýtala som sa Boha: Ako veľmi ma miluješ? A On mi odpovedal: 
„Takto!“- Rozopel náruč a zomrel za mňa…“ 

Požehnané Velikonoce Vám všetkým s láskou vyprosuje Vaša Mária Jenčová 

   

Ze života našeho sboru: 

Pobyt mládeže našeho sboru v Tatrách 9.-13.3.2015             
Jarní prázdniny jsme prožili společně s naší mládeží na Slovensku, v Nízkých 

a Vysokých Tatrách. Byl to nezapomenutelný čas vzájemného sblížení a 
utužení přátelství uprostřed nádherných tatranských údolí a štítů, čas 

zastavení v klíně majestátní přírody, čas postního ztišení, duchovních písní, 
Slova a modlitby. Ale i čas poznávání nových lidí s velkým srdcem a s ještě 

větší vírou a láskou k Bohu i k lidem. Takto jsme poznali oduševnělého 
kněze Mariána Kuffu ze Žakoviec, kde jsme se vybrali na exkursi – a stálo to 
za to! To, co jsme viděli a slyšeli nás moooc oslovilo a povzbudilo! Společně 

s dalšími, vybudoval „domov“ pro více jak 250 lidí na okraji společnosti 
(bývalí alkoholici, narkomani, bezdomovci, prostitutky, či lidé s různým  



zdravotním postižením) a vytvořil pro ně pracovní příležitosti. Např.mají 
hodně půdy, kterou obdělávají, chovají koně a hospodářská zvířata, mají svůj 
mlýn i pekárnu a různé dílny. A jako dobrý farář nezapomíná ani na lidského 
ducha – každý den tam pro ně slouží bohoslužbu v nádherné kapli, kterou si 
sami vybudovali, a kterou budou rozšiřovat, jelikož její kapacita nestačí a 
všichni se už tam nevejdou. Aspoň jednou za den je účast na bohoslužbě 

povinná.                                                                                      
Marián Kuffa byl horolezcem a za mládí utrpěl těžký úraz při pádu 

z Gerlachovského štítu. Přežil. A od té chvíle začal hledat smysl svého života 
a ptát se: Proč tady jsem? Uvěřil Bohu a odevzdal Mu cele svůj život. A my 
žasneme nad tím, co Bůh může učinit skrze jediného člověka, kterého srdce 
hoří láskou a důvěrou k Němu…i mně Bůh potřebuje, i mé ruce a nohy, i 

mně volá, abych Mu odevzdal své srdce…jaká bude moje odpověď? 

A ještě citát, který nás ze zdi přivítal hned po vstupu za první dveře do 
institutu v Žakovciach:                                                                            

„Milujte ľudí takých, akí sú. Čím menej si to zaslúžia, tým viac ich 
milujte. Nemilujte ich podľa veľkosti ich zásluh, ale podľa veľkosti ich 

potrieb.“ 

   

 

22. března 2015 se konalo Výroční sborové shromáždění. 

VSS má každoročně zhodnotit uplynulý rok a také rozhodnout o dalších 
úkolech, které jsou před námi v dalším roce. Byly předneseny zprávy ze 
všech oblastí sborové práce. Zpráva o životě sboru je v plném rozsahu 
k dispozici k přečtení na webových stránkách sboru. Odsouhlasili jsme 
předložený rozpočet na r.2015. Tento rok nás kromě jiného čekají práce 
v souvislosti s kanalizačním připojením. Dále, po položení nového oplocení 
za kostelem a farou vznikla potřeba opravy starého altánku za kostelem. Jsou 
také úvahy o vybudování nového altánu na zahradě pro posezení při různých 
sborových příležitostech, zejména pro děti a mladé.  Byl přijat návrh 
ses.farářky na posezení u kávy po bohoslužbách 1x za měsíc – první setkání 
se uskuteční první neděli v květnu. A taky byl přijat ještě jeden návrh na 
kratičké ztišení po kázání – které bude příležitostí k zamyšlení nad 
zvěstovaným Slovem. To znamená, píseň po kázání bude následovat až po 
kratičké pauze- chvilce ticha. Zkusíme, a uvidíme, jak se nám tato praxe 
osvědčí a jaké plody přinese. Čeká nás taky řešení otázky co s tím, co bude 
v restitucích vráceno našemu sboru? Jak s tímto znovuzískaným dědictvím co 
nejlépe naložit, aby to nebylo pro sbor břemenem, ale spíš pomocí, a to 
zejména v budoucnosti. Víc k tomu v dalších vydáních sborového časopisu. 

Děkujeme všem, kteří se i v uplynulém roce jakýmkoliv způsobem podíleli 
na životě sboru. Díky vám je liptálsky sbor tím, čím je! Díky za všechnu vaši 
podporu, pomoc a modlitby! Bůh vám velmi žehnej!  

Dňa 17.marca po ťažkej nemoci vo veku 69. rokov života nás 
opustil náš milý brat presbyter Karel Gerža z Lhoty 

„Dobre, služobníku dobrý a verný, nad málom si bol verný, nad mnohom ťa 
ustanovím. Vojdi do radosti svojho Pána.“ Mt 25, 21 
…nasadiť sa pre Božiu vec, konať verne a naplno úlohy, ktoré mi boli 
zverené – takto sme poznali nášho brata Karla Geržu. Vždy s úsmevom na 
tvári a s láskavým slovom na perách. Dalo sa na neho spoľahnúť. A čo viac, 
nikdy sa neuspokojil len s tým, čo musel, ale vždy bol ochotný urobiť i to, čo 
bolo na vyše. Ako presbyter zboru zodpovedne a s láskou konal zverenú  



službu. Vždy plný plánov a optimizmu. Ďakujeme za Tvoj život, Karel, 
budeš nám všetkým veľmi chýbať! Ale vieme, že nám už „fandíš“ z druhého 
„brehu“, z radosti svojho Pána. Kým trvá čas nášho života, aj my chceme 
verne konať to, čo je v našich silách. S Božou pomocou aj my chceme 
naplniť svoje poslanie na tejto zemi a raz vojsť tam, kde je náš Pán, a spolu 
s Ním všetci tí, ktorí nás vo viere v Neho predišli. Boh nám k tomu 
dopomáhaj. S vďačnosťou v srdciach spolu so zarmútenou rodinou spomínajú 
členovia zboru.  

Bohoslužby o Velikonocích v našem sboru 

Velký Pátek – bohoslužby s Večeří Páně v kostele v 10 h 

                      -  nešpor na Lhotě s Večeří Páně ve 14 h 

Velikonoční Neděle – bohoslužby s Večeří Páně v kostele v 10 h 

Velikonoční Pondělí – bohoslužby v sále v 10 h. 

Svátky a mimořádné akce do prázdnin: 

Svatodušní svátky – 24.5. 

Noc kostelů – 29.5. 

Konfirmace – 7.6. 

Setkání seniorů – 21.6. 

 

Staršovstvo liptálského sboru vás srdečně zve k účasti na bohoslužbách          
i na dalších sborových setkáních.                                                                      

Všem přejeme požehnané a radostné Velikonoce. Ať světlo Kristova 
prázdného hrobu prozáří Vaše srdce radostí a přinese novou naději 

Vašim životům.  

Požehnání na cestu… 

Ať Bůh žehná tvým rukám, aby byly opatrné,                                                           
aby dokázali držet a přesto se nestaly pouty,                                                            

aby uměly rozdávat bez počítání, aby v nich bydlela síla těšit a pozvedat. 

Ať Bůh žehná tvým očím, aby vnímaly člověka v nouzi,                                      
aby viděly i to, co je neviditelné, aby dokázali zahlédnout                           

smysl věcí kolem, aby se druzí pod jejich pohledem cítili dobře. 

Ať Bůh žehná tvým uším, aby byly uzavřené pro balast a lži,                      
aby nepřeslechly pravdu, byť nepříjemnou,                                                    

aby i v hluku slyšely hlas jemný a tichý, aby byly otevřené pro Boži hlas. 

Ať Bůh žehná tvým ústům, aby z nich nevycházelo nic, co zraní a ničí,       
aby mluvila léčivá slova, aby zachovala co je důvěrné,                                 

aby svědčila o Bohu. 

Ať Bůh žehná tvému dechu – srdci a duši, aby darovaly teplo,                         
aby byly plné slitování a odpuštění, aby dokázaly sdílet smutek a radost,    

aby byly příbytkem Božího ducha. 

 
 

Jménem staršovstva Vás srdečně zdraví a Boží požehnání vyprošuje 
 
Tomáš Němeček, kurátor        Mária Jenčová, farářka 
 
 
 

 
 

Vydal pro vnit řní potřebu: Farní sbor ČCE v Liptále, 756 31 Liptál 8, 
tel.: 739 558 115 Číslo účtu: 1112200858/0300                                            

Mail: liptal@evangnet.cz web: www.liptal.evangnet.cz 
                


