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„Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj , lidem dobré v ůle.“                                
Lukáš 2,14 

Drazí přátelé,                                                                                           
začal nám Advent. A i když toto období každý prožíváme po svém, přesto 
bychom měli prožít i ten skutečný Advent, to je čekání na druhý Kristův 
příchod a očekávání na Hospodina. Jenomže čím více čekáme na 
materiální věci, tím méně čekáme na duchovní dary. Když se však z Vánoc 
vyprázdni jejich poselství, tak už to nejsou Vánoce křesťanské, ale 
pohanské. Pán Ježíš nepřišel na tento svět jenom, aby nám nosil dárečky, 
ale aby za nás zemřel na kříži. Aby nám vrátil ztracený ráj. Aby nás přivinul 
k sobě, do své náruče, kde jsme v bezpečí. Přišel, aby byl naším Dobrým 
Pastýřem, který nás stráží a nikdo nás nemůže vyrvat z Jeho ruky! Toto je 
to pravé poselství Vánoc.                                                                          
Žijeme v pohnuté době, v době světových válečných konfliktů. Ale mimo 
těchto velkých válek jsou zde i malé války, mezi lidmi… A do toho přichází 
Pán Ježíš a praví: „Pokoj vám!“ A andělé zpívají: „Pokoj lidem dobré vůle!“ 

Kéž i my otevřeme svoje srdce pro dobrou Boží vůli, kéž do něho vpustíme 
Boží lásku a zakusíme Kristův pokoj, který nám tento svět dát nemůže, ale 
nemůže nám ho ani vzít.                                                                          
Přeji Vám pokojné, radostné a požehnané Vánoce!  

Vaše Mária Jenčová ☺ 

 
 

Modlitba                                                                              
Terezky z Lisieux 

 

Nekonečný Bože, nauč ma povolaniu lásky! 
Preto si želám a prosím: 

moje myšlienky nech sú láskou, 
moje mlčanie nech je láskou, 

moje modlitby nech sú láskou, 
moje práce nech sú láskou, 

moje utrpenie nech je láskou, 
moje obete nech sú láskou, 
moja pokora nech je láskou, 

moje sebazapieranie nech je láskou, 
môj odpočinok nech je láskou, 

moja ľútosť nech je láskou, 
celý môj život nech je láskou, 
moje umieranie nech je láskou. 
Ó, môj Bože, daj mi ústa lásky, 
ó, môj Bože, daj mi oči lásky, 

ó, môj Bože, daj mi ruky i nohy lásky, 
Premeň ma celú v lásku! 

 

 



Malé ohlédnutí za minulými událostmi: 

Setkání varhaníků – 20. března 2016:                                                                                           

Na Květnou neděli k nám zavítal milý host, celocírkevní kantor Ladislav Moravetz, 

který nás doprovázel při bohoslužbách a pak následoval seminář pro naše varhaníky.  

Těšíme se, že se k této službě postupně přidávají i mladí lidé našeho sboru. Na 

tomto místě bych chtěla jménem nás všech poděkovat všem varhaníkům za jejich 

věrnou a náročnou práci. Máte své nezastupitelné místo při našich bohoslužbách a 

obřadech. Děkujeme za Vaší obětavou a důstojnou službu, kterou konáte bez 

nároků na odměnu. Bůh Vám žehnej a pomáhej Vám.  

Víkendovka dětí – 1.-3. dubna 2016:                                                                                     

Začátkem dubna se v našem sboru konalo víkendové setkání dětí, na kterém se sešli 

děti z Liptálu i z Hodslavic. Víkendovku – na téma:  „O ztracené ovečce“ vedli 

mládežníci z Hodslavic.  

Den matek – 8. května 2016:                                                                                                             

Při bohoslužbách druhou květnovou neděli naší nejmenší, písní i básní, poděkovali 

svým maminkám a babičkám, za všechnu jejich starostlivost a lásku.  

Ekumenická bohoslužba ve Všemině: 5. června 2016:                                                          

Začátkem června se konala ekumenická bohoslužba v Římskokatolickém kostele ve 

Všemině. Členové evangelické i katolické církve se zde společně sešli k modlitbám a 

k povzbuzení ze slov Evangelia o Božím milosrdenství. I když každý z nás svoji víru 

prožíváme trochu odlišným způsobem, jako křesťané máme společný základ, cíl, ale 

i úkol: prožívat Boží milosrdenství a šířit jej v tomto světě. Lidé ve světě potřebují 

naše laskavé a milosrdné srdce. A v tom se chceme vzájemně povzbuzovat a 

pomáhat si.  

Noc kostelů – 10. června 2016:                                                                                                                   

I tento rok jsme se opět zapojili do vydařené akce Noci kostelů. Nechyběl prostor 

pro zamyšlení, zpěv, hudbu, divadlo mládeže i dospělých, vystoupení pěveckého 

sboru, opékání špekáčků, buchty a dokonce i projížďka na koni kolem kostela za 

doprovodu Veroniky Valchářové. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, a velké 

poděkování patří každému, kdo se podílel na přípravě programu.  

Setkání seniorů -  19. června 2016 a vzpomínka na p. Jiřího Dobiáše:                                      

V neděli 19. června 2016 odpoledne se v našem sálu sešli dříve narození, aby u 

příjemné hudby a písniček p. Gojného zavzpomínali na dřívější čas a podělili se o své 

radosti i starosti. Shromáždilo se do padesáti seniorů, mezi nimi byl i host, pan 

Dobiáš z Prahy, vnuk bratra faráře Dobiáše, stavitele liptálského evangelického 

chrámu, který nás pozdravil a zavzpomínal na svého dědečka i babičku. Vážíme si 

tohoto setkání s ním o to více, že už dnes není mezi námi. Opustil nás dne 27. října 

2016 ve věku nedožitých 96 let. Jsme vděční za jeho plodný a bohatý život, jako i za 

život a obětavost jeho předků. Vážíme si jeho vztahu a lásky k Liptálu a k našemu 

sboru, a všeho, čím nás jako člověk obohatil. A i když jsme se s naším milým bratrem 

Jiřím Dobiášem na této zemi už museli rozloučit, vzpomeneme na něj vždy, kdykoli 

se podíváme na náš chrám.     

Svatba, Zuzka a Michal – 2. července 2016:                                                                               

V sobotu 2. července byli v našem chrámu oddáni Zuzka Mrnuštíková a Michal 

Veselý. Novomanželům Veselým přejeme hojnost Božího požehnání! ☺   

Husova slavnost – 3. července 2016:                                                                                                       

I letos jsme si v spolupráci s naší obcí připomněli výročí mučednické smrti Mistra 

Jana Husa, od které uplynulo již 601 let. V neděli 3. července se konala slavnostní 

bohoslužba v evangelickém kostele a odpoledne se uskutečnil koncert. Vystoupil při 

něm evangelický chór ECHO ze Zlína pod vedením Ladislava Moravetze a Rokytenka 

pod vedením Hany Vaculíkové. Při této příležitosti nás pozdravili hosté: Alena 

Gajdůšková, poradkyně předsedy vlády ČR, Petr Vašíček, prezident EU umění, farář 

Římskokatolické církve ve Všemině P. František Kuběna, bratr farář Jaroslav Voda, 

starosta obce Liptál Milan Daňa a sestra farářka Mária Jenčová.  Setkání vyvrcholilo 

zapálením vatry. Poté následovalo besedování s občerstvením na zahradě 

evangelického kostela. Kéž neseme Husův odkaz dál ve svých srdcích, kéž v nás 

plane oheň Boží lásky a ne oheň nenávisti. 

 



Teencamp – 4.-10. července 2016:                                                                                                        

Začátkem prázdnin mládežníci našeho sboru prožili krásný týden na letním táboře 

v Tatrách. Denně jsme putovali do více, či méně vzdáleného okolí a objevovali 

nádheru tatranské přírody. Přijel za námi i host, bratr farář Stanislav Grega z obce 

Hybe, který nám zdůraznil, jak je velice důležité najít si pro život toho správného 

partnera, se kterým budeme společně prožívat všechno dobré i to, co je těžké, až do 

smrti.                                                                                                                                    

Velmi nám záleží na tom, aby se naše mladá generace nechala vést Kristem, a ne 

tím, čím nás ovlivňuje tento svět. Modleme se za ně.   

Dětský tábor Noemova archa – 1.-7. srpna 2016:                                                           

První srpnový týden se na farní zahradě našeho sboru konal dětský tábor, kterého se 

účastnilo do 30 našich dětí a mládeže. Stavěli jsme Noemovu archu, shromažďovali 

zvířátka, tvořili duhu… Byl to skvělý týden plný zážitků! Děkujeme mládežníkům, 

kteří pečlivě připravovali program a hry, a Blance Vaculíkové za to, že se starala o 

naše bříška! Tábor jsme ukončili společnou dětskou bohoslužbou v kostele. 

Liptálské slavnosti – 28. srpna 2016:                                                                                                       

V neděli 28. srpna jsme na bohoslužbě přivítali zahraniční hosty u příležitosti 47. 

liptálských slavností. Bohoslužbu vedl v zastoupení s. farářky bratr jáhen Rostislav 

Pečeňa. 

Poteencampové setkání – Odry - Pohoř  9.-11. září 2016:                                          

Začátkem září jsme prožili krásné chvíle na romantickém místě na staré faře 

v Pohoři, kde jsme se společně zamýšleli nad tématem: „Nezanedbávám důležité, 

kvůli nepodstatnému?“ Jako host se svým svědectvím k nám přišel jáhen Radek 

Hanák z Oder, toho času zároveň vedoucí  Élimu v Hranicích. Setkání bylo zakončeno 

mládežnickou bohoslužbou v Odrách. 

Bohoslužby na začátek školního roku s Večeří Páně- 18. září 2016:                             

Již tradičně vstupují naše děti a mládež do nového školního roku s požehnáním a 

slovem povzbuzení při bohoslužbách. Ani letos tomu nebylo jinak. Přejeme všem 

školákům a studentům hodně síly, moudrosti a pomoci Boží ke zvládání jejich úkolů 

a úspěšné vykonání maturit, či přijímacího řízení!  

Sborový zájezd do Žakovec na Slovensko – 8.-9. října 2016:                                          

Velice požehnaný a nádherný čas jsme z Boží milosti zažili pod Tatrami v rámci 

sborového zájezdu. Navštívili jsme Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach u Popradu, 

který založil a který vede bratr farář Marián Kuffa. Setkání s ním je 

nezapomenutelné! Jeho laskavá a upřímná slova jsou s námi stále. Prohlédli jsem si 

celý Inštitút, který má asi 300 obyvatel (bývalí narkomani, bezdomovci atd.) A 

žasneme nad tím, co všechno může Boží milosrdenství vykonat, když mu dáme 

prostor ve svém životě! Velice dobře nám padla i doba večerního relaxuj 

v termálech ve Vrbovém. Také neděle měla své kouzlo! Přátelské přijetí v luterském 

sboru s bohoslužbou v Hybe, a pak vycházka na Štrbské pleso ☺ Díky Bohu za nové 

obohacení. Máme na co vzpomínat a z čeho čerpat!  

Bohoslužby Díkůvzdání – 16. října 2016:                                                                                  

Bůh se o nás stará! Jak mnohokrát si to ani neuvědomujeme. Svoji vděčnost Jemu za 

všechno jsme se pokusili vyjádřit na společné bohoslužbě Díkčinění s Večeří Páně. 

Kéž je naše srdce ustavičně naplněno vděčností a důvěrou v Hospodina! Kéž je naše 

srdce milosrdné a dokáže se dělit. 

Potáborové setkání dětí: Noe chodil s Bohem a co já? -22.-23. října 2016:              

Koncem října si děti našeho sboru společně se svými vedoucími na faře zavzpomínali 

na léto a na své táborové zážitky. Setkání plné radosti a různých aktivit bylo 

zakončeno společnou dětskou bohoslužbou v kostele.  

Adventní tvoření s maminkami – 23. října 2016:                                                                             

Poslední týden před Adventem bylo naše setkání maminek spojeno s výrobou 

adventních a vánočních dekorací a povídáním o významu Adventu a o jeho prožívání 

v našich rodinách ☺  

Naši konfirmandi:                                                                                                            

V předešlém zpravodaji jsme Vám představili naše konfirmandy. K 6 děvčatům 

přibyli ještě 2 kluci: Ivo Žaludek a Jirka Tkadlec. Jsme za ně vděční ! Všichni jsou 

velice šikovní! ☺ Mysleme na ně ve svých modlitbách.  



Webové stránky sboru:                                                                                                          

Ze všech sborových událostí jsou pořízeny fotografie, které můžete najít na 

webových stránkách našeho sboru! Za tuto službu děkujeme p. Janě Vráblikové a 

tak= Samuelovi Vaculíkovi! ☺ 

Aktuálně ze sboru a církvi: 

-V létě se nám povedlo zavést kanalizační přípojku a provést práce s tím spojené. 

Děkujeme všem, kteří se na tom podíleli! 

- Chceme poděkovat  br. Josefu Mrnuštíkovi za nádherný velký dřevěný stůl, který 

pro nás vyhotovil pod altánek na zahradě a který je po celé léto hojně využíván při 

různých příležitostech. Děkujeme a máme z toho radost! 

- Naše obec nám, jako organizaci, která se věnuje volnočasovým aktivitám pro děti a 

mládež, poskytla na tento účel grant ve výši 19 000 Kč, za který byla pro naši mládež 

pořízena část hudební aparatury a stolní fotbálek.  

Za tento grant jsme vděční a máme velkou radost ze vznikající mládežnické kapely 

☺  

-taktéž jsme reagovali na nabídku z ústředí církve, týkající se možnosti žádat o grant 

určený na letní tábory a na rozvoj sborového života, zejména na misijní působení 

sboru. Požádali jsme jak o příspěvek na tábory, tak o příspěvek na odvlhčení 

suterénu a tím získání  možnosti  zkvalitnění prostoru, ve kterém probíhají sborové 

aktivity. O žádostech bude v Praze rozhodnuto do konce tohoto roku. 

- tohoto léta vyšla knížka Miroslava Vaculíka, bývalého starosty naší obce, ve které 

pojednává o různorodých situacích a událostech ze života osobního, společenského, 

ze života obce i sboru, které ho v jeho pohledu na svět oslovily a inspirovaly, a které 

můžou být inspirací a povzbuzením i pro nás.   

-Blížící se jubileum výročí reformace : 1517 – 2017. Celý protestantský svět se 

připravuje na oslavu tohoto významného jubilea. Taky v našem sboru chceme toto 

výročí patřičně a důstojně oslavit. Celocírkevní oslavy se budou konat příští rok 

v Ratiboři. V této souvislosti stojí za to zmínit prohlášení, ke kterému došlo nedávno 

na oslavách svátku reformace ve Švédsku, kterých se účastnil papež František. Obě 

církve, luterská i katolická tam vydaly společné prohlášení, ze kterého závěru 

vybírám: „Apelujeme na všechny luteránské i katolické farnosti a komunity, aby byly 

odvážné a kreativní, radostné a plné naděje a nadále se nasazovaly v tomto velkolepém 
dobrodružství, jež nás čeká. Spíše než minulé konflikty ať nás božský dar jednoty mezi 

námi vede ke spolupráci a prohlubování naší solidarity. Semkněme se ve víře v Krista, 
společně se modleme, vzájemně si naslouchejme, žijme Kristovu lásku ve vztazích nás, 
katolíků a luteránů, a otevírejme se moci Trojjediného Boha. Zakořeněni v Kristu a Jeho 
dosvědčováním obnovme svoji rozhodnost být věrnými hlasateli nekonečné lásky Boží k 
celému lidstvu.“    

 

Všem členům sboru děkujeme za všechnu vaši 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. 

 
 

Požehnání rodičů dětem 
 

Dobrý Bože, požehnej dnes mým dětem. 
Drž nad nimi svou ochrannou ruku a žehnej všem jejich cestám. 

Chraň je ode všeho, co by je mohlo svést ze správné cesty. 
Žehnej jim, aby mohly jít v důvěře touto cestou. 

Žehnej jim, aby dnes všude a ve všem věděly o tvém požehnání, aby se cítily 
skutečně požehnané, jedinečné a vzácné tak,                                                             
aby se samy stávaly požehnáním pro druhé. 

Požehnej mým dětem, aby se nedaly připravit o odvahu zklamáním                        
a nevzdávaly se hned, když něco nepůjde zrovna podle jejich představ. 

Daruj jim sílu, aby dokázaly čelit životu a jeho nárokům,                                                 
a přitom aby vnitřně rostly a sílily.                                                                         

Provázej je svým požehnáním tam, kam já s nimi nemohu jít. 
Posílám s nimi svou lásku a přízeň. Samozřejmě nemám jistotu,                                 

že vždy cítí mé dobré úmysly. 
Důvěřuji však tvému požehnání, které je provází a chrání na jejich cestách                

a díky němuž porostou stále více do podoby,                                                           
kterou sis o nich vytvořil ty sám. 

 

/ A.Grün / 
 



Bohoslužby – Advent a Vánoce 2016: 

27.11. – 1. adventní neděle, bohoslužby v 10 h s Večeří Páně v kostele 

             - v 15 h Adventní koncert v kostele 

4.12. – 2. adventní neděle, bohoslužby v 10 h v sále 

           - v 16 h: Mikulášské setkání rodin a dětí na faře 

11.12. – 3. adventní neděle, bohoslužby v 10 h v sálu, 

            - káže br. farář Bronislav Czudek ze Vsetína, Dolního sboru 

            - v 14 h nešpor Lhota s Večeří Páně 

18.12. – 4. adventní neděle, bohoslužby v sálu v 10 h 

           - v 17 h – dětská vánoční besídka v kostele 

24.12. – Štědrý den, bohoslužby v 20 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 

31.12. – Silvestr, bohoslužby v 17 h v kostele 

1.1.2017 – 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.                                
Přejeme Vám Boží i lidskou blízkost.      

Pravidelný sborový program 

 

Pondělí: 12:35 – náboženství v ZŠ pro menší děti - 1. skupina 

Úterý:    19:00 – nácvik sborového zpěvu 

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

Čtvrtek: 12:35 - náboženství v ZŠ pro menší děti - 2. skupina 

Čtvrtek:  16:00 – biblická hodina  

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

Sobota: 16:00 – 18:00 – tělocvična pro mladé 

Sobota: 17:30 – konfirmační cvičení 

Sobota: 18:30 – setkání mládeže 

Neděle: 10:00 – bohoslužby ( od 4.12. v sále) 

                          - Nedělní škola pro děti na faře 

 

 

 Jménem staršovstva Vás srdečně zdraví a Boží požehnání vyprošují: 

 

Tomáš Němeček, kurátor – tel.:  603 274 012    

Mária Jenčová, farářka  - tel.: 739 558 115 

Blanka Vaculíková, pastorační pracovnice – tel.:  731 335 865   
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