
 

Sborový program na příští období, svátky a mimořádné akce: 

 

Květná neděle a křest Beátky Jurečkové z Lhoty                 9.4. 

Velikonoce                                                                          14.-17.4. 

Nanebevstoupení Páně                                                           25.5. 

Konfirmační slavnost                                                               28.5. 

Svatodušní svátky                                                                  4.-5.6. 

Setkání dříve narozených členů sboru                                 18.6. 

Svátek Mistra J.Husa a 110.výročí posvěcení kostela         2.7. 

Teen-camp mládeže u Odry                                             11.-16.7. 

Tábor pro malé děti na faře                                             14.-18.8.  

Liptálské slavnosti                                                             24.-28.8. 

Bohoslužba na začátek šk.roku                                               3.9. 
  

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

sborových setkáních. 

Všem přejeme požehnané a radostné Velikonoční svátky!  
             

 

   

     Jménem staršovstva Vás srdečně zdraví a Boží požehnání vyprošuje  

  

Tomáš Němeček, kurátor            Mária Jenčová, farářka  
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„Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.“ (Jak 5,16) 
 

Drahí bratia a sestry,  
do tohoto postneho a veĺkonočného obdobia som vybrala práve tieto biblické 
slová, lebo som presvedčená, že modlitba je naša cesta ku spáse, ktorú nám 
vydobyl náš drahý Pán a Kráľ Ježiš Kristus. Odplatou za hriech , i za hriechy 
každého z nás, je smrť. Ale Boh nás miluje a nechce, aby sme večne zahynuli. 
Preto z lásky k nám dal svojho Syna za nás na smrť, aby každý, kto v Neho verí 
mal večný život. 
Ale aká je realita, v ktorej žijeme? Mnohí neveria tomu, čo Biblia píše.  Jej slová 
neberú vážne. Najvačší kresťanský sviatok - Veľká noc je pre mnohých len 
sviatkom jarného slnovratu a prebudzajúcej sa prírody, sviatkom pomlázky,           
či šmigrustu. Pri Kristovom kríži a Jeho obeti mnohí chodia ľahostajne a 
nevšímavo. Neuvedomujú si nebezpečie, ktoré nám hrozí. Existenciu a moc 
satana, nehovoriac o večnom zatratení, mnohí berú ako rozprávku. A tak usilujú 
len o hodnoty pominuteľné a neriešia večnosť, pre ktorú bol človek stvorený.      
A do ktorej vedie jediná cesta, skrze vieru v Ježiša Krista a jeho zástupnú obeť na 
kríži za naše hriechy. Modlime sa preto. A modlime sa vo viere, že naozaj „veľkú 
moc má vrúcna modlitba spravedlivého.“ Ale kto z nás je spravodlivý? Z nás ľudí 



nikto. Je len Jediný Spravodlivý, Boží Syn Ježíš Kristus, ktorý má moc nás 
ospravedlniť. A deje sa tak vždy, keď ľutujeme a vyznávame svoje hriechy. Keď 
činíme pokánie. Vtedy sme ospravedlnení Jeho drahou krvou za naše hriechy 
vyliatou na dreve kríža. Skrze ňu sme zmierení s Bohom a máme pokoj a nádej 
večného života.  
     Modlime sa  za spásu našu, i našich blízkych. Za spásu našich rodín, našich 
spoluobčanov, kolegov, kamarátov. Pretože „veľkú moc má vrúcna modlitba 
spravedlivého.“ Spomeňme si na Abraháma, ktorý sa modlil za záchranu Sodomy 
a Gomory. A Boh mu sĺúbil, že ak sa tam nájde čo len desať spravodlivých, 
zľutuje sa nad celým mestom. Ale nenašlo sa... Modlime sa v hlbokej dovere a 
úcte k Bohu a prosme za seba i za druhých. Kiež Boh nájde v našom zbore aspoň 
desať ľudí, ktorí Bohu slúžia, ktorí činia pokánie zo svojich hriechov a v dovere a 
s láskou modlia sa k Bohu. Potom bude Božie kráľovstvo v nás rásť a kráľovstvo 
satana bude porazené. Iba návrat k Bohu je totiž jediná záchrana nás všetkých: 
našich rodín, nášho zboru, církvi, Česka, Európy a sveta.  
 
A modlím sa aj ja a zo srdca Vám všetkým žehnám. 
Vaša Mária Jenčová 

 

Golgota… 
 

Golgota, Golgota, Golgota. 

  

Pod křížem já zůstávám rád, 

vliv světa sem neproniká. 

Strach, bolest a žal se neznámým stal, 

když zrak svůj na kříž pozvedám. 

  

 Hřeby nedržely Tě na kříži, vím. 

Ani lidská zloba, můj držel Tě hřích. 

Hřeby nedržely Tě na kříži, vím. 

Jen z velké lásky ke mně jsi tam šel. 

  
Golgota, Golgota, Golgota. 

10. Laža Jaroslav, Liptál 383, 9.10.2016 83 let, pohřeb Vsetín 

11. Frýdlová Františka , Lutonina 121, 31.10.2016 

12. Srněnská Jana, Lhota 73 , 6.11.2016 61 let 

13. Gojná Anna, Liptál 214, 14.11.2016 84 let 

14. Obadalová Jiřina, Liptál, 29.11.2016 91 let 

Děkujeme Pánu Bohu za životy všech a v důvěře je poroučíme Boží 

lásce, od které nás nic, ani smrt nemůže oddělit. 

 

Ať je situace, ve které se nacházíme jakkoliv těžká, přijměme ji a odevzdejme se do 

Božích rukou. Protože když se Mu odevzdáváme, tak to všechno co prožíváme nás 

vede blíž k Němu. Nepropadejme pesimismu a hořkosti, ale uchovejme si důvěru až 

do konce. Kéž nalezneme obličej Ukřižovaného Krista ve sém trápení a kéž Ho 

v lásce přijmeme. Kéž tak nalezneme opravdový pokoj, lásku a velikonoční naději 

pro svůj život. 

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

službu, za vaše příspěvky, díky kterým můžeme fungovat! Děkujeme za vše, čím se 

podílíte na budování Božího díla. Bůh Vám žehnej a ochraňuj Vás! 

Dej Vám zakusit svůj pokoj a naději, která přesahuje tento svět. 

 

 

Bohoslužby o Velikonocích: 

 

Velký Pátek – bohoslužby s Večeří Páně v 10 h v kostele a nešpor na Lhotě s Večeří 

Páně v  14 h 

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

Velikonoční Pondělí – bohoslužby v sále v 10 h (s.farářka Jiřina Kovářová 

z Pozděchova) 

 



 
Schůze staršovstva: po bohoslužbách každou 2.neděli v měsíci 

Nešpor – Lhota: 14:00 – každou 4.neděli v měsíci 

 

Sborová statistika od 1.1.2016 do 31.12.2016 

Pokřtění: 

14.8.2016 Ester Vaculíková (Liptál 362) 

Sňatky: 

2.7.2016 Michal Veselý ( Napajedla) a Zuzana Mrnuštíková (Liptál) 

Zemřelí: 

1. Daňa Jaroslav, Liptál, 16.12.2015  - pohřeb Vsetín v rod.kruhu 

2.Hromadová Ludmila, Lhota 129, 12.1.2016 nedožitých 93 let 

3.Vychopeň Josef, Liptál 164, 20.1.2016 nedožitých 87 let 

4. Mrnuštík Josef, Liptál 390, 8.2.2016 48 let 

5. Volčík Jan, Lhota 19, 25.2.2016 nedožitých 100, pohřeb Vsetín 

6. Vaculíková Julie, Liptál 357, 14.3.2016 nedožitých 89 let 

7. Machalová Drahomíra, Lhota 247, 24.3.2016 nedožitých 60 let 

8. Mrlinová Anežka, Liptál 57, 30.6.2016 76 let 

9. Gerža Josef, Liptál 45, 24.8.2016 71 let 

Co jsme prožili v našem sboru od adventního období: 
 

26.listopadu  se v našem sboru uskutečnilo setkání kurátorů a místokurátorů  

našeho seniorátu. Zúčastnění představili práci ve svých sborech. A do všech radostí i 

starostí zaznělo povzbuzení z Božího Slova a modlitby. 

27. listopadu se v našem kostele konal nádherný adventní koncert, který připravila 

a slovem provázela Hana Vaculíková. Kromě pořádajícího ženského pěveckého 

sboru Rokytenka na něm vystoupila cimbálová muzika Kuráž ZUŠ Morava a soubor 

Zvonky dobré zprávy z Kateřinic se s. farářkou Jelínkovou. Na kytaru doprovázel Petr 

Kovář Tabásek. Děkujeme za krásne chvíle. 

4.prosince se v našem sálu uskutečnilo mikulášské setkání pro rodiny a děti našeho 

sboru. Pestrý program vyvrcholil příchodem Mikuláše, který nám povyprávěl něco o 

svém životě a pak v doprovodu dětí šel dál obdarovávat a milým slovem potěšit 

druhé.   

12.prosince se u nás konala pastorální konference kazatelů našeho seniorátu.  

Host, Pavel Hošek, vedoucí katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze promluvil na aktuální téma o Islámu. 

3. adventní  neděli večer se v kostele sešli mladí a děti našeho sboru k vystoupení na  

vánoční besídku . Děti co by malí broučci s lucernami, a mládež  ztvárnila hru Otec 

Martin od L.N.Tolstého. Všem Vám moc děkujeme za to, že nám rok co rok 

pomáháte připomínat proč  vlastně slavíme Vánoce. 

I minulý rok jsme se shromáždili ke štedrovečerním bohoslužbám v kostele v 20 h, 

kde jsme děkovali Bohu za ten největší dar jaký člověku daroval.  

Na Silvestra sa naše mládež sešla na faře, a mohli jsme tak společně vstoupit do 

nového roku. Nechyběl zábavný program, hry, grilování a samozřejmě půlnoční 

ztišení v kostele. 

27.ledna v neděli odpoledne jsme se v rámci modlitebního týdne za jednotu 

křesťanů shromáždili k ekumenické bohoslužbě, která se konala  v sále za účasti 

představitelů a věřících z pěti církví- Českobratrské evangelické, Římskokatolické, 

Církve bratrské, Církve Adventistů Sedmého dne a Křesťanských sborů. Během 



bohoslužby zazpívali písně mladí z Liptálu. Jsme Bohu vděční za toto vzácné 

přátelské společenství, za společné modlitby a naslouchání Jeho Slovu. A jsme moc 

rádi, že jsme takto mohli zahájit tento jubilejní rok reformace a tak přispět 

k naplnění Ježíšova odkazu: „Aby všichni byli jedno.“ Bohu díky! 

4.února se v Kulturním domě v Liptále konal Tradiční ples Východomorovské 
mládeže. Do příprav plesu se zapojilo mnoho mládežníků ze všech seniorátů, ať už s 
darováním tomboly nebo se samotnými přípravami sálu a dekorace plesu. Ples 
započal krátkým zamyšlením se z Bible a poté se všichni vrhli na taneční parket, aby 
si užívali společné chvíle se svými přáteli. Do tance nám hrála kapela Midnight band 
a na každého z nás čekala výborná večeře v podobě guláše místního pana kuchaře. 
Před půlnocí se mládežníci těšili na losování tomboly, té bylo opravdu mnoho a 
všem sponzorům a dárcům jsme srdečně vděčni. Věříme, že se všem zúčastněným 
68 mládežníkům na plese Východomoravské mládeže líbilo. Děkujeme všem, kteří 
nás podpořili a vedení obce za poskytnutí hezkých prostorů. (SŠ) 

V neděli  12.března byli v našem sboru pokřtěni  - Lucie Kovářová a Ondřej Bořuta. 

Máme z toho radost a vyprošujeme jim Boží  požehnání, milost a hojnost darů 

Ducha Svatého. 

V neděli 26. 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. Minulý rok jsme získali několik grantů od obce Liptál, ze seniorátu 

a z ústředí církve v Praze – na práci ve sboru, a jeden větší grant necelých 300 000 

Kč na stavební úpravy sborových prostor na faře. Práce pomalu končí a všem, kteří 

pomáhali  patří veliké díky!                                                                                                     

Na sborovém shromáždění  jsme odsouhlasili předložený rozpočet na r.2017. 

Jednalo se taky o tom, jak naložit s pozemky, které jsme získali v restitucích. Koncem 

února jsme podali žádost o grant na opravu střešní krytiny, krovu a fasády kostela. 

V případě schválení grantu dotací získáme 700 000 Kč. Budeme ale potřebovat přes 

jeden milion tři sta tisíc Kč. Sborové shromáždění proto hledalo způsoby jak 

potřebné finanční zdroje získat. Padly návrhy sbírky na tento účel opravy kostela,     

a taky návrh oslovit různé firmy a členy sboru, kteří by měli možnost poskytnutí 

překlenovací bezúročné půjčky. Nakolik práce spojené s opravou bude nutné nejdřív 

provést a zaplatit, až pak následně nám bude poukázaná dotace ve výši  700 000 Kč. 

Staršovstvo bude hledat všechny dostupné způsoby získání finančních zdrojů. Kdyby 

přece jenom finance chyběly, sborové shromáždění hlasováním dalo souhlas 

k prodeji pozemků. Bude to však až poslední možnost jak dofinancovat plánované 

práce. 

V případě že grant nám schválený nebude, není zatím důvod pozemky prodávat.        

Modlíme se, aby nás Duch Svatý vedl a dal nám moudrost a požehnání v této 

záležitosti. A prosíme taky o Vaše modlitby. 

Děkujeme všem, kteří se i v uplynulém roce jakýmkoliv způsobem podíleli na životě 

sboru. Díky Bohu, a díky vám je liptálsky sbor tím, čím je! Díky za všechnu vaši 

podporu, pomoc a modlitby! Bůh vám velmi žehnej! 

Pravidelný sborový program 

Pondělí: 12:35 – náboženství na ZŠ pro menší děti  

Úterý:    19:00 – nácvik sborového zpěvu 

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

Čtvrtek:  12:35 - náboženství na ZŠ pro menší děti 

Čtvrtek: 17:00 – biblická hodina na faře 

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

Sobota: 17:30 – konfirmační cvičení 

Sobota: 18:30 – mládež na faře 

Neděle: 10:00 – bohoslužby v sálu (od 14.4. v kostele) 

                           -nedělní škola pro děti na faře 


