
18.Anežka Chmelařová   85 let     20.8.2015    Liptál 16 

19.Josef Němeček            79 let      7.9. 2015    Liptál 463 

20.Františka Zgarbová      93 let     13.10.2015  Lhota 189 

21.Pavel Hnátek               74 let    16.10.2015    Liptál 238 

22.Jaroslav Matějů           54 let    22.10.2015   Lhota 41 

23.Josef Řezník               89 let    11.12.2015     Liptál 197 

24.Jaroslav Daňa              51 let      16.12.2015    Liptál 399 

Děkujeme Pánu Bohu za jejich životy a odevzdáváme je s důvěrou Boží lásce, 
která je nad smrt silnější. 

„Boh nám neodníma bremená, ale posilňuje ramená.“                                   
(F.Grillparzer) 

Milí bratři a sestry, všem Vám ze srdce přejeme, ať vítězství a světlo 
velikonočního rána prozáří Vaše srdce a naplní Vás novou sílou a nadějí, pokojem 

a novou odvahou i nadšením následovat Krista a milovat, i když to někdy bude 
bolet…Kéž nikdy neztratíme tu nádhernou jistotu, že On je s námi, že nás vede 

našim životem, a provede vším, a jednou dovede do svého království. 

Všem přejeme požehnané a radostné Velikonoce.                                                      
Zároveň děkujeme za Vaše štědré dary, za Vaše modlitby a každou pomoc!              

Za každou Vaší službu, kterou se podílíte na budování Božího díla.                               
Bůh Vás ochraňuj a velice Vám žehnej! 

Jménem staršovstva Vás srdečně zdraví                                                                  
Tomáš Němeček, kurátor                       Mária Jenčová, farářka                              
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„Vždyť nás má ve své moci láska Kristova – nás, kteří jsme pochopili, že 

jeden zemřel za všecky, a že tedy všichni zemřeli; a za všechny zemřel proto, 

aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i 

vstal. A tak od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek. 

Ačkoli jsme dříve viděli Krista po lidsku, nyní ho už takto neznáme. Kdo je v 

Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! To všecko je 

z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom 

sloužili tomuto smíření. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá 

lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posly 

Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: 

dejte se smířit s Bohem! Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s 

hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.“                            

2.Korintským 5, 14.-21.     

     Drazí přátelé, pomalu nám končí postní období, které začalo popeleční 
středou. Popel je symbolem naší lidské pomíjivosti. Vyjádřením toho, že 
všechno v našem životě, jako i my sami jednou lehne popelem.           



Zároveň je ale i vyjádřením pokání, výzvou k nápravě všeho, co je v našem 

životě špatné. Pozváním ke smíření, k obnově našeho vztahu k Bohu i 

k druhým lidem, protože to je nakonec to jediné, co po nás zůstane a co 

s námi přechází na věčnost. Také my budeme jednou umírat. Z výšiny 

úmrtního lože budeme vidět svůj život. Jaké svědectví nám vydají léta 

z manželství, z rodiny, z dětství? Připravujme se na smrt, abychom nebyli 

překvapeni. Prosme o sílu smířit se a odpustit našim bližním. Tak, jak Bůh 

ve svém milosrdenství odpouští nám. A když jsme jednou odpustili, 

nevzpomínejme, čím nám kdo ublížil. Ulehčujme si život a chraňme se 

jednoho: zavinit, byť jen na chvilinku, bolesti druhého. Opatrujme ve svých 

duších obraz Kristovy lásky. A pak i nám zazáří velikonoční světlo Kristova 

vítězství a radosti – částečně už zde, a jednou v plnosti, když ho uvidíme 

tváří v tvář.                                                                                                               

Pane Ježíši Kriste, velebíme Tě a celou svou duší milujeme za všechno, co 

jsi pro nás vykonal a vytrpěl. Nabízíš za nás svá muka, svou krev, svůj 

život, abychom křesťansky žili a došli spasení své duše. Pane Ježíši, do 

Tvých rukou klademe víru, pokoj a štěstí našich rodin. Dej, ať v našich 

domovech vzkvétá pravá láska, pravá ctnost. Nedopusť, aby Tvé utrpení pro 

nás bylo nadarmo. Až přijdeš soudit živé i mrtvé, dej, ať jsme mezi Tvými 

vyvolenými. Amen. 

Mária Jenčová 

"Láska začíná doma;                                                                                                 
láska žije v domovech, a proto je dnes ve světě tolik utrpení a tolik chybí štěstí… 

Každý dnes vypadá hrozně uspěchaný, ustaraný kvůli lepšímu blahobytu a většímu 
bohatství a tak dále, takže děti mají velmi málo času pro své rodiče.                             

Rodiče mají velmi málo času na sebe navzájem,                                                            
a tak doma se začíná ničit světový mír." 

Matka Tereza 

 

Oddaní:                                                                                                               
1.Martin Petr (Úvalno) a Lenka Juřicová (Vsetín)     22.8.2015 

2. Jaroslav Vaculík (Liptál 280) a Jitka Jakešová (Velké Karlovice) 29.8.2015 

Zemřelí:                                                                                                                
1.Josef Smilek            65 let     30.12.2014       Liptál 29 

2.Josef Vaculík           75 let        9.2.2015        Liptál 362 

3.Josef Valchář            85 let      18.2.2015       Liptál 180 

4.Vlasta Laštovicová    82 let      21.2.2015      Liptál 89 

5.Miroslav Smilek        31 let      3.3.2015       Jasenná 190 

6.Karel Gerža               69 let     17.3.2015       Lhota 152 

7.Lydie Váňová            86 let     26.3.2015       Lhota 

8.Jarmila Kopecká        83 let       1.4.2015       Lhota 191 

9.Božena Frýdlová        89 let       9.4.2015       Liptál 277 

10.Blažena Lažová         78 let       2.5.2015      Liptál 383 

11.Jiřina Koutná             73 let     13.5.2015      Liptál 275  

12.Jarmila Matošková    85 let     27.5.2015      Lhota 138 

13.Julie Miková              92 let      8.6.2015       Liptál 463 

14.Ludmila Mrnuštíková 85 let    28.6.2015      Liptál 437 

15.Vladislav Zgarba        85 let      5.7. 2015     Liptál 126 

16.Zdeňka Mrnuštíková  85 let     13.8.2015    Otrokovice, Liptál 

17.Františka Matějů        97 let     15.8.2015      Liptál 135 



Na jaře                                                                                                                     
Dobrý Bože, jaro je pro mě vždy mimořádný čas.                                                       

Po dlouhé zimě toužím po jaru, po zelených loukách a rozkvetlých květinách. 
V jaru se skrývá zaslíbení, že i ve mně vzkvete nový život.                                                 

Dny se prodlužují a je stále více světla. Toužím po tom, aby světlo zahnalo                
i temnotu v mém nitru. Jaro ukazuje, že spící se příroda znovu probouzí.               

Život je silnější než smrt. Je to pro mě nové zaslíbení,                                                        
že i ve mně nově vykvete všechno zatuhlé.                                                                    

Není náhodou, že církev slaví Velikonoce na jaře. O Velikonocích slavíme 
tajemství, které nám příroda každoročně předvádí před očima, jako tajemství 

našeho života. Velikonoční Slunce Kristus zahnal temnotu. Ježíš Kristus vstává 
z mrtvých. Nezůstáváme v hrobě chladu a osamělosti. S Kristem vstáváme k nové 

vitalitě. Pouta jsou zpřetrhána. Nový život se projevuje i zpěvem a tancem.                         
Požehnej jaru, ať je pro mě časem nového života a ať mi daruje jistotu,                                                                                    

že i ve mně bude život silnější než smrt.                                                                  
(Anselm Grun) 

Statistika za rok 2015:                                                                                   
Pokřtění:                                                                                                                     
1.Hana Volková 8.3.2015 Viničné Šumnice 391 

2. Nicol Pončíková 19.4.2015 Lhota 218 

3. Aneta Vaculíková 7.6.2015 Liptál 498 

4. Sára Šromová 7.6.2015 Opava 

5. Eduard Dostál 5.7.2015 Liptál 478 (Innsbruck) 

6. Šimon Gerža 2.8.2015 Liptál 64 

7. Hana Smilková 6.9.2015 Liptál 214 

8. Pavel Cedidla 11.10.2015 Liptál 156 

9. Veronika Mikulcová 13.12.2015 Liptál -Kopřivné 

10. Vojtěch Londa 13.12.2015 Liptál 345 

„Prebuď svoju Cirkev, a začni u mňa.                                                            
Oživ našu obec, a začni u mňa.                                                                       

Daj, nech celá zem pozná Boha a pokoj, a začni u mňa.                                          
Daj svoju lásku a pravdu všetkým ľuďom, a začni u mňa.“                               

(Alfonso Pereira) 

 

Od 1.1.2016 nastoupila do služby pastorační pracovnice našeho sboru na 50% 
úvazek s. Blanka Vaculíková. Máme z toho radost a přinášíme s ní rozhovor: 

Rozhovor s pastorační pracovnicí našeho sboru                                                               
sestrou Blankou Vaculíkovou 

Blanko, oslovili jsme tě a Ty jsi přijala tuto službu pro náš sbor. Tušila jsi 
aspoň tak trochu do čeho jdeš a neměla jsi třeba malinko strach z toho, co tě 
čeká?                                                                                                    Jisté obavy 
byly, ale s podporou doma i lidí ve sboru bych řekla, že jsou na zvladatelné úrovni 
a věřím, že s pomocí Boží se dá zvládnout hodně. 

Víme, že nejsi rozenou Liptalankou, ale že pocházíš ze Vsetína. Jak dlouho jsi 
už v Liptále, jak se ti tady líbí a jak jsi si tady zvykla?                                      
Letos už je to 22 let – zvykla jsem si myslím dost rychle, mám Liptál a lidi tady 
ráda. 

Je liptálský sbor hodně odlišný od tvého rodného vsetínského sboru? Nechtěla 
bych toto srovnávat, jiný názor má člověk ve dvaceti a jiný po více než 20letech, 
vzhledem k tomu, že už nemám vazby na vsetínský sbor, těžko říct, ale víra by 
měla být stále stejná, Bůh se nemění. 

Jak si se dostala k víře v Boha a kdo tě na této cestě nejvíce ovlivnil?                 
K Bohu mě vedli rodiče a hodně stařenka, u které jsem trávila všechny prázdniny, 
ale také spoustu víkendů a volného času, v neposlední řadě byl dalším vlivným 
člověkem pan farář J.B.Šourek, který mě dovedl ke konfirmaci a pak i dál. 

Blanko, nejenom tady v Liptále, ale i v okolí jsi známá jako žena hospodyňka, 
která je z velkého statku a umí si s kdečím poradit. Prozradila by si nám to 
tajemství, jak si to dokázala? Jak se z holky z bytovky může stát farmářka?     
No s kdečím možná, ale určitě ne se vším, mám velmi pracovitého muže a teď už i 
syny, tak se jenom snažím být oporou a zázemím… 



 

Jsi ve službě pastorační pracovnice našeho sboru dva měsíce. Co obnáší 
taková služba? A co z toho je ti nejbližší? V čem se cítíš jako ryba ve vodě?                                                                                                            
Mám ráda liptálský sbor a lidi tady a jsem ráda, že můžu tady pro ně být a když 
cítím jejich podporu a troufám si říct, že i vděčnost, potom je služba radost. 
Nemám vyhraněné, co mám a nemám z těch činností radši, mnohé postupně 
poznávám, vím, že se ještě budu hodně muset naučit. 

Všichni víme, jak důležitá je pro nás podpora a pochopení našich nejbližších. 
Jak je tomu u vás? Jak tví chlapi přijali tuto zm ěnu? Mají pochopení pro tuto 
tvoji novou službu a jak jí vnímají?                                                                        
Bez podpory mých blízkých by to nešlo, všichni jsme si museli zvyknout, že je 
něco jinak, než bylo doma obvyklé. Je to trochu otázka pro ně ☺, ale já jsem 
vděčná za to, že jsou takoví jací jsou, berou vše tak jak je. Kluci jsou velkou 
oporou svému otci při práci a já se můžu spolehnout, že když zrovna nejsem doma, 
je o vše postaráno. 

Blanko, co je pro tebe v životě nejdůležitější a co by si nám všem chtěla 
vzkázat na cestu, kterou jdeme postním obdobím k Velikonocům? Člověk jak 
zraje a dozrává, mění i priority, ale tou nejdůležitější je víra, občas mám i já slabé 
chvilky a to mě pomáhají moje lístečky z různými citáty (většinou rozházené ☺po 
pracovním stole) jedním z nich je začátek 12 kapitoly Epištoly Židům: Vytrvejme 
v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od 
počátku až do cíle. 

Milá Blanko, děkujeme za rozhovor a za tvou službu. Jsme za tebe moc 
vděční, a vyprošujeme ti požehnání a sílu od Boha a dobré zdraví. Přejeme ti, 

ať je ti dáno vždy vidět bohatství a výsadu tvého povolání, ať máš s námi 
trp ělivost a ať tě to, co děláš, baví a přináší radost i tobě samé.                                              

(Mária Jenčová) 

 

„Milovať nejakého človeka znamená: prijať, že mu nie vo všetkom 
rozumieme, byť ochotní zmeniť sa, a teda trpieť,                                            

zrieknuť sa niečoho pre toho druhého.“                                                                                          
(Chiara Corbella Petrillo: Narodili sme sa a už nikdy nezomrieme)  

 

Bohoslužby o Velikonocích: 
 
Velký Pátek – bohoslužby s Večeří Páně v kostele v 10 h a 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.  
 

Sborový program do léta 2016, svátky a mimořádné akce: 
 
Květná neděle a kurs pro varhaníky s Ladislavem Moravetzem  20.3. 
Velikonoce                                                                              25.-28.3.  
Víkendovka pro děti na faře                                                        1.-3.4. 
Nenebevstoupení Páně                                                                  5.5. 
Svatodušní svátky                                                                  15.-16.5. 
Noc kostelů                                                                                   10.6. 
Ekumenická bohoslužba ve Všemině                              5.6 v 15:30 h 
Setkání seniorů, nebol-li dříve narozených našeho sboru            19.6. 
Svátek Mistra Jana Husa                                                                3.7.    
Teen-camp mládeže – Nízke Tatry                                           4.-10.7. 
Dětský letní tábor                                                                        1.-7.8. 
 

Týdenní program ve sboru: 
 
Úterý:  12:30 náboženství na ZŠ pro 1.-3.třídu 
            17:00 konfirmační cvičení 
            19:00 zkouška sborového zpěvu 
Středa: 9:30 setkání maminek a dětí na faře  
Čtvrtek:16:00 biblická hodina  
             19:00 setkání střední generace (každý 2.týden) 
Pátek:  11:30 náboženství pro 5.třídu na ZŠ 
Sobota:18:00 mládež 
              20:00 florbal, volejbal v tělocvičně ZŠ  
Neděle: 10:00 bohoslužby a nedělní škola  
 

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

 



 
 
 
V neděli 13. března 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.2016. 
Tento rok bude nutné dokončit kanalizační práce, spojené s úpravou dvora, 
zahrady a suterénu sborových prostor. Taky chátrající střešní krytina na kostele 
začíná dělat problémy, proto hledáme prostřednictvím grantů možnosti opravy. 
Uvažujeme i o novém vytápění kostela. 
Bratr kurátor informoval o proběhlých restitucích. Vše proběhlo podle zákona a 
majetek sboru nám byl navrácen.  
Děkujeme všem, kteří se i v uplynulém roce jakýmkoliv způsobem podíleli na 
životě sboru. Díky vám všem je liptálsky sbor tím, čím je!  
Zvlášť patří poděkování členům staršovstva, br.kurátorovi, místokurátorovi, sestře 
pokladní, účetní, br.kostelníkovi, sestře s péči o úklid, všem varhaníkům, všem 
učitelům nedělky a mládeži. Bůh žehnej Vám všem a Vašim rodinám. 
Mária Jenčová 
                               
 

Co jsme společně prožili v minulém období: 

20.-22.11. se na faře konala víkendovka konfirmandů a mládeže našeho sboru. 
Účastnilo se ji do 20 mladých lidí. Konfirmandů máme osm, přibyli ještě dva kluci 
– Ivo Žaludek a Jirka Tkadlec ☺  

 Na setkání jsme mluvili o misionářce Dorry a o tom, jak v Bohu můžeme najít 
sílu, lásku a potěšení v našem životě. 

 
 
25. listopadu jsme na setkání maminek tvořili adventní dekorace a mluvili jsme 
o významu Adventu.  
Toto setkání maminek a dětí je poslední dobou stále hojněji navštěvováno, z čeho 
máme velikou radost ☺ 
 
 
 
 
 



29.listopadu se konal Adventní koncert v kostele.  
 

 
 
6. prosince k dětičkám na faru zavítal Mikuláš ☺ Dokonce nám něco o sobě 
řekl, jak pomáhá lidem, a tak jim projevuje Boží lásku. Společně jsme si s ním i 
zazpívali a zahráli si. Doprovodili jsme ho i na jeho cestě do jednoho domu…  
 
20.prosince večer se konala dětská vánoční besídka. Děti a mládež oslavili 
Ježíšovo narození krásným programem ☺ 
 
24. prosince jsme se shromáždili v kostele ke Štědrovečerním bohoslužbám. 
 
31.12. se naše mládež sešla na faře, kde jsme společně přivítali Nový rok 2016 ☺ 
 
8.ledna byl ve Vsetíně na setkání seniorátní mládeže zvolen nový šestičlenný 
Seniorátní odbor mládeže. Byli zvoleni tři členové naší mládeže: Richard Jenčo, 
Samuel Vaculík a Lubomír Hrbáček. Gratulujeme a přejeme hodně síly a 
Božího požehnání! 
 
 

5.-7.února se na faře konala víkendovka mládeže s účastí 18 mládežníků.  
Hostem byla Jordana Blažková z Českého Těšína.  
 

  
 
 
 
18.února na střední generaci jsme přivítali hosta Daniela Hellera, a společně 
jsme uvažovali nad významem postního období. 
 
Měsíc před Velikonocemi jsme se v našem sboru scházeli k postním večerním 
bohoslužbám, na kterých nám posloužili br.farář Petr Maláč z Hošťálkové, 
s.farářka Radka Včelná z Jasenné a br.farář Martin Tomešek z Jablůnky.   
 
 
Na 4.postní neděli 6.března jsme měli příležitost zaposlouchat se do duchovní 
hudby Evangelického chóru ze Zlína pod vedením p.Ladislava Moravetze při 
příležitosti koncertu v našem kostele.  
 


