
 

Co nás čeká v příštích týdnech a o svátcích: 

20.-22.11. – víkendové setkání konfirmandů a mládeže našeho sboru 
22.11. – bohoslužby v kostele v 10 h , v 14 h nešpor na Lhotě   
29.11. – 1.adventní neděle, bohoslužby v 10 h v kostele s Večeří Páně 
           -  v 15:30 h – Adventní koncert v kostele. Účinkují: Rokytenka,                          
                                 Magna Mysteria, CM ZUŠ Morava Liptál 
6.12. – 2.adventní neděle s posezením, bohoslužby v 10 h v sálu 
         - v 16h: Mikulášske setkání rodin a dětí na faře 
13.12. – 3.adventní neděle, bohoslužby v 10 h v sálu,  
           - Svatý křest: Veronika Mikulcová, dcera Miroslava a Marie 
                                 Mikulcových 
20.12. – 4.adventní neděle, bohoslužby v sálu v 10 h,  
           - v 17 h – vánoční besídka v kostele 
24.12. – Štědrý den, bohoslužby v 17 h v kostele 
25.12. – Boží hod vánoční, bohoslužby v kostele v 10 h s Večeří Páně 
26.12. – 2.svátek vánoční, bohoslužby v 10 h v sálu 
27.12. – neděle, bohoslužby v 10 h v sálu, v 14 h nešpor Lhota s VP 
31.1.  – Silvestr, bohoslužby v 17 h v kostele 
 1.1.  – Nový rok, bohoslužby v 10 h v kostele s Večeří Páně 

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

sborových setkáních. 

Všem přejeme požehnaný Advent a pokojné a radostné Vánoce.  

Ať Boží Láska, která k nám přišla v Ježíši Kristu naplní naše srdce nadějí, odvahou  

a milosrdenstvím. 
         Jménem staršovstva Vás srdečně zdraví a Boží požehnání vyprošuje  

Tomáš Němeček, kurátor            Mária Jenčová, farářka  
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„Vykupujte čas protože dny jsou zlé.“ 
 Bible, Efezským 5, 16  

     Blíží se nám předvánoční doba. Jak ji prožijeme? Advent nás přímo zve k 

setkání, k tomu, abychom si udělali čas pro sebe navzájem, pro své blízké - a 

možná i vzdálené, pro svoji rodinu, a pro Pána Boha. Abychom přesto všechno, co 

se kolem nás děje, upřeli pozornost na to nejdůležitější v životě. Na to, o čem nám 

Pán Ježíš pověděl. Abychom budovali společenství lásky, a to o to víc, o co víc ze 

dne na den vidíme, že dny jsou skutečně zlé.  Protože to je to, co má smysl a o co 

v životě vlastně jde.  

Poslední dobou ale stále častěji slýchám (a také říkám), jak je to hrozné s časem. A 

přitom od samého stvoření světa má den čtyřiadvacet hodin, týden sedm dnů, 

měsíc čtyři týdny a rok dvanáct měsíců. Skoro všechno se kolem nás mění, ale čas 

zůstává stejný. To, co nezůstává stejné, jsou naše priority. Když posloucháme naše 

dědečky a babičky, dovídáme se, že měli mnohem více času vysedávat na zápraží, 

více času na návštěvy a přitom tolik toho stihli i bez nejmodernější techniky.  



 

Nedávno jsem slyšela krásný výrok, že našim rodinám by nejvíc prospělo, kdyby byl 

prošlapanější koberec u stolu, kolem kterého sedáme, než koberec před televizí 

nebo u počítače. 

Nenechme adventní dobu protéct mezi prsty. Udělejme si na sebe čas. Udělejme si 

čas pro Boha. Pro společenství církve. Udělejme si čas sednout si k tomu druhému, 

naslouchat mu, darovat mu úsměv, hezké slovo nebo pohlazení. Využijme čas 

adventu pro obnovení komunikace a smíření v našich rodinách, i směrem k Pánu 

Bohu. Protože nevíme, kolik času a příležitostí k tomu ještě budeme mít. 

 
Požehnaný a pokojný čas Adventu a milostiplné a radostné Vánoce Vám všem přeje 

Vaše Mária Jenčová 

Ze života našeho sboru: 

Noc kostelů 29.května                                                                                                                 

I tento rok jsme připravili v poslední květnový páteční večer Noc kostelů s bohatým 

a pestrým programem, na kterém se podílela mládež i pěvecký sbor. Akce se díky 

Bohu vydařila, návštěvnost byla hojná a díky patří všem, kteří se zapojili i jakkoli 

pomohli. 

Konfirmace 7.června    

V neděli 7. června jsme v našem sboru prožívali nádhernou a radostnou slavnostní 

událost. Devět mladých lidí při konfirmační slavnosti vyznalo svoji víru v Boha a dva 

z nich přijali křest svatý. Byli to: Aneta Vaculíková, Sára Šromová (z Opavy), Darina 

Londová, Simona Řezníková, Irena Tkadlecová, Lubomír Hrbáček, Pavel Mrlina, Silvio 

Salis a Petr Valchář. Na tuto velkou chvíli svého života se připravovali dva roky. 

Jsme Bohu vděční, že většina z nich našla své místo v mládeži a pravidelně se účastní 

bohoslužeb. Modlíme se za ně a přejeme jim, ať rostou a žijí jako milované děti Boží          

a ať se stanou živými údy těla Kristova. 

-Žijeme tady uprostřed nádherné přírody. Někdy to však přináší i kuriózní situace. 

Překrásná žluna se nám chtěla zabydlet v podkroví sálu a udělala si šest otvorů jako 

dlaň v podbití vzadu za sálem. Oprav se ujal bratr Miroslav Mikulec. 

 

-Koberec v kostele na boční uličky – ano, nebo ne? Diskutujeme o tom už dlouho. 

Jedni by ho tam měli rádi, jiní ne. Jelikož ani staršovstvo se v této otázce 

nedomluvilo, iniciativy se chopilo pár nadšenců pro tuto věc a začaly se nám 

shromažďovat penízky na koberec do kostela, prý aby tam už do Vánoc mohl být. 

Aby kostel nepůsobil tak chladně a ponuře. 

Chci tedy poděkovat všem, kteří se pro tuto věc nadchli a podpořili ji. 

 

-Sestra Věra Halová napsala grant, ve kterém jsme žádali o podporu na zakoupení 

dataprojektoru pro sbor, a ejhle grant byl schválen! Děkujeme! 

 

-V budoucím období nás čekají hlavně práce na dokončení kanalizační přípojky a 

práce v suterénu (odvlhčení v místnosti pro maminky a děti). 

 

-Před pár týdny přišla ze seniorátu nabídka místa pastoračního pracovníka pro sbor. 

Staršovstvo se rozhodlo využít tuto příležitost a požádali jsme synodní radu o 50 % 

úvazek místa pastoračního pracovníka pro náš sbor pro s.Blanku Vaculíkovou. Teď 

čekáme na odpověď. 

 

-Od listopadu máme v církvi novou synodní radu. 

Novým synodním seniorem se stal bratr farář Daniel Ženatý. 

Ať jim Bůh v této nelehké době žehná a vede je svým svatým Duchem. 

 

Všem členům sboru děkujeme za všechnu vaší podporu, za vaše modlitby, 

práci, službu, za vaše příspěvky, díky kterým můžeme fungovat! Bůh ať Vám 

velice žehná a mnohonásobně vám všechno ve vašem životě vynahradí. 



 
 

 
 

 

Ze života v naší kazatelské stanici ve Lhotě… 

S radostí a vděčností chci napsat, že nešpor na Lhotě prožívá čas obnovy. A to díky 

zejména sestrám Urbanové, Kráčalové a Mikuláštikové. Přicházejí stále nové tváře a 

bývají to velice příjemné setkání u Božího Slova, přátelském rozhovoru a posezení u 

kávy, čaje a dobrot. Díky Bohu za všechno! A neváhejte se připojit i vy. Budeme rádi! 

☺ 

 

Aktuálně ze sboru a církvi: 

-Na farní zahradě „vyrostl“ nový nádherný dřevěný altán. Za jeho vznik děkujeme 

našemu bratru Janovi Mrnuštíkovi. Bůh ať žehná a vede i nadále jeho ruce, i celý 

jeho život.                                                                                                             

Setkání seniorů našeho sboru 21. června                                                                

Koncem června v jedno nádherné letní odpoledne se v našem sborovém sálu sešlo          

asi třicet dříve narozených členů našeho sboru a u šálky čaje, či kávy a nějaké menší 

dobrůtky zavzpomínali na léta dřívější. A že to bylo vzpomínání plné radosti o to se 

postaral bratr farář Jaroslav Voda s manželkou, který připomněl různé historky a 

události prožité v Liptále. Díky patří i bratru Gojnému, který nám nádherně zpíval a 

hrál. Setkání jsme začali i ukončili modlitbou a Božím Slovem a už teď se těšíme na 

další. Bohu buď díky za naše starší bratři a sestry, za jejich dílo, svědectví a modlitby. 

Bůh vám žehnej a podepírej vás! 

Výročí upálení Mistra Jana Husa                                                                                      

Dne 5. července jsme si připomněli 600 – sté výročí upálení M.J.Husa. Setkání se 

konalo na evangelické farní zahradě v Liptále. Hlavním řečníkem byl luterský farář v 

Brně a redaktor Radia Proglas Rev. Jaroslav Kratka. Promluvil o Husově odkazu pro 

dnešek. Husův nadčasový životní odkaz nás nemá rozdělovat, ale spojovat ve společ- 

ném zápasu o opravdové lidství, o hledání smyslu života, ne v materiálních věcech, 



 
ale v tom, co náš život přesahuje, v Bohu. A k tomu samému nás povzbudil ve svém 

pozdravu i senátor a starosta města Vsetín Jiří Čunek, který přijal pozvání na toto 

setkání a převzal nad ním záštitu. Ve svém velice srdečném projevu zavzpomínal na 

jak evangelickou, tak katolickou zbožnost svých předků, díky kterým dostal do vínku 

nejenom víru v Boha, ale i výchovu k ekumenizmu. Ve stejném duchu zazněla i slova 

bratra faráře Jaroslava Vody, který přítomné povzbudil ke vzájemné lásce a 

snášenlivosti, což je svědectvím opravdového křesťanství. Místní evangelická mládež 

vystoupila s krásným programem, hudebním i dramatickým. Svým zpěvem nás 

doprovázel také místní pěvecký sbor pod vedením p. Hany Vaculíkové a dechová 

hudba Liptalanka. I když bylo velmi horko, nechybělo ani symbolické zapálení 

hranice. Kéž by takto hořelo i naše srdce ohněm Boží lásky a neslo by tak dále 

křesťanské hodnoty a naději pro náš národ, Europu, i celý svět. Dnes jsme to my, 

kdo píše dějiny našeho národa – a jaké budou, to záleží na každém z nás.                 

Dne 6.července u příležitosti Husovy památky jsme se ještě shromáždili u pomníčku 

na Bílé. Setkání organizovala obec Seninka.  

Tábor mládeže na Spálově                                                                                                   

Od 25.7.-29.7. 2015 proběhl teencamp ve Spálově na téma Jan Hus -svědek víry. 

Našeho společenství se zúčastnilo 11 mládežníků a 3 vedoucí. Zvlášť jsme byli 

potěšeni novými tvářemi. Když jsme přijeli do tábora, měli jsme se zabydlit. V 

tábořišti byly 2 kopule a nejméně 5 týpí. Osudovou chybou se nám stalo rozhodnutí, 

že budeme spát v kopulích. Počasí celý týden nebylo nijak teplé a často pršelo, a tak 

jsme se v polovině tábora museli přestěhovat do týpí kde byla větší 

pravděpodobnost vytopení. Program se musel přizpůsobovat počasí, ale i tak byl 

opravdu vydařený. Byli jsme rozděleni do třech týmů, a denně jsme se promíchávali, 

a měli možnost spolu-   práce i s jinými mládežníky. Někdy jsme běhali po lese a měli 

za úkol rozluštit zašifrované biblické verše, jindy jsme stříleli z luku, hráli badminton, 

nebo jsme se jenom koupali v Odře, která tekla vedle tábora. Biblický program měla 

paní farářka, která nás nejen vzdělávala v duchovní stránce, ale krmila i naše 

hladové krky výborným jídlem. A aby jste si nemysleli, že jsme jenom seděli v 

tábořišti, měli i jsme i dobrodružný výlet ve vojenském prostou Libava zakončený 

opékáním špekáčků. Byl to nádherný týden, plný radosti a duchovního naplnění.    

 
 
 

Něco o setkáních střední generace… 

Setkání bývají jednou až dvakrát za měsíc a se účastní se jich většinou manželské 

páry. Zabýváme se zejména aktuálními otázkami dnešní křesťanské rodiny. Nechybí 

ani zpěv, modlitba, duchovní povzbuzení a občerstvení. Je to vždy milé a radostné 

setkání. 

Někdy k nám zavítá s programem i zajímavý host. Naposledy to byla rodina 

Němečková z Lhoty. Jejich dcera Evička nám velice poutavě vyprávěla o životě na 

Maltě. Věděli jste například, že tam vůbec nejsou lesy?  

Evičce moc děkujeme a vyprošujeme jí Boží ochranu a požehnání!  

A srdečně zveme i kohokoliv z vás na naše setkávání.☺ 

 



 

                                     

Naše mládež se schází každou sobotu od 17:30 na faře a budeme moc rádi, když se k 

nám připojíš i ty! ☺ 

                                                                                                                            (Richard Jenčo) 

Pár slov ze setkávání maminek… 

Každé středeční dopoledne na naší faře již tradičně patří našim nejmenším dětem a 

jejich maminkám. Počet účastníků je pokaždé jiný. Některé maminky přichází 

později, jiné odchází dříve, aby své ratolesti uspaly v pohodlí domova, některé děti 

setkání prospí. I tak se nám daří pravidelná setkání dodržovat. Naším cílem je dopřát 

maminkám společnou chvilku, aby si odpočinuly od každodenních starostí o rodinu 

a přišly na jiné, lepší, myšlenky. U kávy, čaje a různých dobrot si povídáme o 

běžných starostech maminek a manželek, smějeme se, vyměňujeme si 

maminkovské rady či recepty. Paní farářka nás vždy povzbudí krátkým duchovním 

programem a naše setkání vždy zakončíme modlitbou.                                (Š.C.) 

Moc jsme si to užili a věřím, že se opět uvidíme v příštím roce na dalším takto 

skvělém táboře.                                                                                (Sára Šromová) 

 

Požehnání hasičům 

9.srpna se v při nedělných bohoslužbách v našem kostele shromáždili i dobrovolní 

hasiči z Liptálu. Slovem Božím a modlitbou jsme jim odevzdali požehnání pro jejich 

významnou a nelehkou službu, kterou pro nás nezištně a věrně konají. Děkujeme 

vám. Bůh vás ochraňuj a pomáhej vám ve vašem životě i službě. 

Liptálské slavnosti                                                                                                        

V neděli 23.srpna jsme na bohoslužbě přivítali zahraniční hosty u příležitosti 

46.liptálských slavností. Oslovily nás jejich krásné duchovní písně a taktéž pozdrav 

vicepresidenta EUU faráře Bernarda Louis Martina ze švýcarské Basileje. Vedle něho 

byl přítomen i president EUU p. Petr Vašíček, kteří Liptálu předali ocenění Europské 

unie umění – Zlatou Europeu, za aktivní soužití ve všech oblastech života. Je to pro 

nás výzva – žít svůj život a svoji víru pravdivě a v lásce. Kež nám Bůh pomáhá. 



 

 
Potáborové setkání mládeže v Suchdole n.Odrou 

Naše mládež se také zúčastnila potáborového setkání v Suchdole nad  Odrou, které 

navazovalo na tábor na Spálově. Setkání se konalo v září během jednoho víkendu. 

Téma našeho setkání byl Husův odkaz a misijní cesty. V Suchdole jsme navštívili 

Muzeum Moravských bratří, kteří byli inspirováni Husem a hlásali evangelium po 

celém světě. 

Součástí setkání ale nebyl jen duchovní program, nýbrž i různé hry, které jsme hráli 

poblíž fary nebo v kostele, vycházka na rozhlednu poblíž místa našeho pobytu, nebo 

dříve zmíněna návštěva muzea Moravských bratří.  

Víkend jsme si velmi užili, zavzpomínali na letní tábor, obohatili se Božím Slovem       

a celou akci jsme zakončili bohoslužbou v suchdolském kostele.              (Dávid Jenčo) 

 

Sborový zájezd do Písku u Jablunkova a Polského Těšína                                      

V neděli 18.října jsme se vypravili na cestu na Těšínsko a v kostele v Písku u 

Jablunkova, s br.farářem Jiřím Kaletou a se sborem Slezské církve evangelické jsme 

prožili opravdu požehnané nedělní dopoledne. Připravili nám tam dokonce i snídani 

a chutný oběd. Humor bratra faráře a jeho nasazení pro Boží věc nás velmi oslovilo a 

povzbudilo. Ne méně povzbudivá byla i prohlídka obrovského a nádherného kostela 

Ježíšova v Polském Těšíně, ve kterém se každou neděli prostřídají stovky věřících. Je 

povzbudivé kdykoli vidět, že bratři a sestry někde jinde usilují o totéž jak my tady 

v Liptále a vzhlížejí tak jako my ke stejnému Pánu. Vytrvejme tedy a neustaňme 

zápasit o víru a křesťanské hodnoty! Bůh ať nám pomáhá a Jemu samému buď 

sláva! 

Představení nových konfirmandů                                                                                           

V neděli 8.listopadu jsme na bohoslužbách s radostí představili nové konfirmandy 

našeho sboru. Zatím se přihlásili: Anička Mrlinová, Veronika Valchářová, Věrka 

Gojná, Janka Chmelařová, Janka Vaculíková a Míša Kováčová.                                                                                 

 

 

 

Na upomínku na toto rozhodnutí obdržely zpěvník Svítá a malý dřevěný kalich jako 

přívěšek.                                                                                                                               

Bratři a sestry, spolu s rodiči a starými rodiči, modleme se za tyto mladé lidi, aby 

Bůh promlouval k jejich srdcím a dal jim poznat velikost své lásky. 

 

Pravidelný sborový program 

Úterý: 12:45 – náboženství na ZŠ pro menší děti  

           19:00 – nácvik sborového zpěvu 

Středa: 9:30 – setkání maminek a dětí na faře 

Čtvrtek: 19:00 – setkání střední generace (každý druhý týden) 

Pátek: 14:30 – náboženství pro starší děti na faře 

Sobota: 17:30 – mládež 

Neděle: 10:00 – bohoslužby v kostele do 29.11. (pak v sálu) 

- Nedělní škola pro děti na faře 

( Termín konfirmačního cvičení bude ještě domluven.) 

 

Pár slov za mládež… 

Ahoj,  

rád bych vám napsal něco málo o naší mládeži. Od minulého roku proběhlo pár 

změn, ta největší je asi ta, že jsme si začali mládež "vést" sami, a to od duchovního 

programu, her až po nějaké to občerstvení. Zatím si myslím, že to funguje dobře a 

chtěl bych také moc poděkovat těm, kteří se na tom aktivně podílí! ☺Také musím 

zmínit, že narůstá osobní zájem o učení se na různé hudební nástroje, což je velice 

pozitivní a motivující. Od začátku školního roku jsme se stihli zúčastnit už nemálo 

akcí, i našeho potáborového setkání v Suchdole nad Odrou.  


