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„On (Ježíš) je náš pokoj.“ (Ef 2,13) 
 
Drahí bratia a sestry,  
človek dneška asi nič nepotrebuje tak veľmi ako práve pokoj.  
Veď koľko nepokoja je všade okolo nás! Nepokoj v ľudskom srdci, nepokoj 
v rodine, nepokoj vo vzájomných vzťahoch, nepokoj na pracovisku, nepokoj 
vo svete… Ale ten nepokoj, ktorý vidíme vo svete, on začína v nás. A tiež 
pokoj, začína v nás, v našom srdci. A žiadne bohatstvo, žiadne peniaze, 
žiaden luxus, či život na patričnej úrovni nenaplní naše srdce pokojom. A kde 
niet pokoj, tam nie je ani radosť, tam sa vytrácá nádej, i sila a chuť k životu, 
k láske.  
Vianoce nás preto v prvom rade pozývajú otvoriť svoje srdce Kniežaťu 
POKOJA Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý je tým jediným zdrojom pravého 
pokoja pre moj život. On hovorí: „Svoj pokoj vám dávam, nie tak ako dáva 
svet.“  
Mám tento pravý pokoj vo svojom srdci? Toto je nielen pozvanie, ale i náplň 
Vianoc: Prísť k Ježišovi, rozbaliť pred Ním svoje srdce, prijať pokoj, ktorý mi 
dává a stať sa tvorcom pokoja tam, kde som.  

K tomu Vám všetkým žehnám a tento Boží pokoj nám všetkým zo srdca 
vyprosujem.  
Vaša Mária Jenčová 
 
 

„Pokoj je prostota ducha, jasnost mysli, klid v duši, pouto lásky. Pokoj je 
spořádanost, je naše vnitřní harmonie. Pokoj je dlouhodobé zalíbení, které 
vzchází ze svědectví dobrého svědomí. Je to svatá radost srdce, v němž 
panuje Bůh. Pokoj je putování k dokonalosti, ba právě v pokoji nalézáme 
dokonalost. Zlý duch, který toto dobře ví, dělá všechno možné, aby nás o 
pokoj připravil. 
Buďme tedy bděle na stráži, když se objeví sebemenší náznak rozrušení. 
Jakmile si uvědomíme, že upadáme do skleslosti a sklíčenosti, ihned se 
utíkejme se synovskou důvěrou k Bohu a bezvýhradně se mu odevzdejme. 
Ježíši se rozhodně nelíbí, když upadáme do rozrušení, protože takové narušení 
pokoje se neobejde bez nějaké nedokonalosti, což je vždy spjato se 
vzedmutím egoismu a sebelásky. 
Duše se má rmoutit jedině kvůli tomu, že urazila Boha. Dokonce i v tomto 
bodě je však třeba velké opatrnosti. Ano, máme se rozpomínat na své 
nedokonalosti, má to v nás ale působit pokojný zármutek, protože pevně 
doufáme v Boží milosrdenství. 
Mějme se také na pozoru před určitým typem sebeobviňování a výčitek, 
protože někdy dochází k tomu, že tyto věci pocházejí od nepřítele naší spásy, 
který nás tak chce okrást o náš pokoj v Bohu. 
Pokud nás takové výčitky pokořují a způsobují, že horlivě usilujeme o dobro, 
aniž bychom při tom ztráceli důvěru v Boha, pak si můžeme být jisti, že 
pocházejí od Boha. Pokud nás ale tyto výčitky uvádějí do zmatku, naplňují 
nás hrůzou, zbavují nás důvěry, vedou nás k lenosti a k liknavosti v úsilí o 
dobro, pak si můžeme být jisti, že pocházejí od zlého ducha, a proto je prostě 
a jednoduše zapuďme a uchylme se s velkou důvěrou k Bohu. 
Usilujme tedy o to, abychom v každé vrstvě své duše měli pokoj, protože 
právě to je způsob, jak pokročit na cestě k Bohu. Jakmile ale tento pokoj 
ztratíme, pak každé naše úsilí o věčný život bude mít jen malý, nebo dokonce 
žádný efekt.“ 
 P.Pio z Pietrelciny 
 



 

Co jsme prožili v našem sboru od Velikonoc: 
 
Setkání s Jaroslavem Kratkou – 23.března                                                          
Vzácný host bratr Jaroslav Kratka, luterský farář v Brně, moderátor Radia Proglas a 
Tv Noe, k nám promluvil na téma k 500.výročí reformace, na jednu z hlavních 
reformačních důrazů: Sola Christus (Jedině Kristus). Bylo to velice podnětné, 
povzbudivé a milé setkání. 

Rozloučení s manžely Dobiášovými a uložení urny 
Dne 13. května byly na našem hřbitově v Liptále uloženy urny s tělesnými 
ostatky manželů Dobiášových.  
Vážíme si toho, že po jejich bohatém a plodném životě, nakonec spočinuli 
právě na liptálské půdě, tak vzácné a milé jejich srdci. 
Jsme vděční, že jsou mezi námi a přejeme jim věčný pokoj a mír. 
S láskou a vděčností vzpomínají všichni liptálští.  
 
Konfirmace 28.5.2017                                                                                           
Neděle 28. května byl skutečně slavnostním dnem pro naše mladé konfirmandy - 
Aničku Mrlinovou, Veroniku Valchářovou, Janu Vaculíkovou, Iva Žaludka, Míšu 
Kováčovou, Janu Chmelařovou a Věrku Gojnou. Po dvouleté přípravě vyznali na 
bohoslužbách svoji víru před Bohem a přiznali se tak ke svému křtu, a společně s 
námi přijímali dary Svaté večeře Páně.                                                                     
Milí konfirmandi, přejeme Vám, aby jste ve svém životě čerpali z bohatého pramene 
křesťanské víry, naděje a lásky a objevili v něm pravý zdroj životní síly, pokoje a 
radosti. Bůh Vás ochraňuj, veď Vás a žehnej Vám!  

Víkendovka dětí 9.-11.6.2017                                                                                      
Od pátku večera do nedělního rána bylo na evangelické faře v Liptále velice rušno a 
veselo. Děti pod vedením naší mládeže se ponořili do biblického příběhu o Josefovi a 
spolu s ním prožívali chvíle radostné i těžké. Na nudu zde nezbyl čas. Mládežníci pro 
děti připravili spoustu her a úkolů, nechybělo ani společné zpívání a prostor pro 
vyprávění i zamyšlení. Velké díky patří mládežníkům za jejich čas, nasazení a skvělé 
vedení, zvláště Lubošovi Hrbáčkovi, který akci organizoval. Dále děkujeme Blance 
Vaculíkové za vaření dobrot a samozřejmě všem dětem za jejich účast! Moc se 
těšíme na dětský tábor o prázdninách :). 

Setkání dříve narozených 
18. června, v krásné letní nedělní odpoledne se ve sborovém sále evangelické 
církve sešlo asi na šedesát dříve narozených členů našeho sboru. Naši vzácní 
hosté, farář Jan Hudec s manželkou Pavlou, společně zavzpomínali na časy 
minulé, ale také nám povyprávěli o jejich životě a působení od r. 2010 ve 
sboru v Hrabové. 
Děkujeme všem zúčastněným a zejména bratru Otu Gojnému, který naše 
setkávání už třetím rokem zpříjemňuje nám svým zpěvem a hudbou - bez něj 
by to nebylo ono. Velké díky patří i všem sestrám našeho sboru, které nám 
připravily plné stoly dobrot. A už teď se těšíme na další setkání! :) 
 
Sborová slavnost 2.7.2017 
V neděli 2. července jsme si na slavnostní bohoslužbě v evangelickém kostele 
připomněli 110. výročí posvěcení našeho chrámu, a taky 500 let světové 
reformace i památku mučednické smrti Mistra Jana Husa. Kázáním nám 
posloužil Stanislav Grega, luterský farář ze slovenské vesnice Hybe, zpod 
Tater. Přijeli k nám spolu s jejich pěveckým sborem Zvonček, ve kterém 
zpívají děti a mládež, ale i maminky a tátové, a taky bratr farář a jeho tři děti - 
nejmladší Natanael má šest let :)  
Jejich radostný zpěv se nesl našim chrámem už při dopolední bohoslužbě. 
Krásně zpívala a hrála i kapela naší mládeže, která vznikla a začíná fungovat i 
díky finanční podpoře naší obce. Při Večeři Páně nás nádherně doprovázel 
evangelický pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Po bohoslužbě 
následovala pietní vzpomínka na hřbitově u pomníku faráře Bohumila 
Dobiáše, hlavního budovatele našeho chrámu. Bratr farář Jaroslav Voda 
poděkoval za život a dílo faráře Dobiáše a současný presbyter a bývalý 
starosta obce Mirek Vaculík položil kytici květů na jeho hrob. Na začátek i na 
konec zpíval náš evangelický pěvecký sbor.  
Odpoledne následoval nádherný koncert dětského pěveckého sboru 
"Zvonček". Jejich radost a jásot pronikly do našich srdcí, stejně tak jako 
hluboká a povzbudivá slova bratra faráře. Všechno to, co jsme společně 
prožili v ten den, v nás vzbudilo nejenom nové přátelství, ale i velkou naději a 
dodalo nám hodně síly a inspirace. Vždyť vidět tolik mladých lidí a dětí, jak s 
opravdovou radostí chválí Boha a žijí pro Něj, je skutečně veliká radost a 
povzbuzení, které nejde vyvážit ničím.   



Velké poděkování patří Vám všem, kteří jste pomohli, a zvláště Blance 
Vaculíkové :) 
     Vážíme si toho, co nám odevzdali naši předci a jsme za to vděčni. Ale teď 
záleží na každém z nás, co my odevzdáme těm, kteří přijdou po nás. Jak my 
dnes žijeme věrně a opravdově odkaz reformace. Kéž nám Bůh pomůže 
odevzdat jim radostnou a živou víru, která je pramenem lásky a naděje a těch 
opravdových životních hodnot. Protože ony dávají radost, smysl a štěstí 
našemu životu. 
 

Setkání na Bílé                                                                                                
6.července jsme si připomenuli 602. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa        
a 500. výročí světové reformace taktéž u Památníčku v Kubíkově Žlebu na Bílé. 
Setkání organizovala obec Seninka.  Zúčastnili se ho evangelíci ze všech okolních 
obcí, ke kterým promluvili br.farář Jaroslav Voda, br.farář Pavel Čmelík z Leskovce 
a s.farářka Mária Jenčová.  Setkání bylo ukončeno zpěvem "valašské hymny" a 
přátelskými rozhovory.   

Teen-camp mládeže na Spálově 2017 
Od 11.-15.července jsme společně prožili krásný, oddechový i povzbuzující 
přátelský čas uprostřed přírody na Spálově u řeky Odry. Žádná postel, žádná 
elektrika, teplá voda, ani wifi. Ale za to spoustu skvělých kamarádů, raků, 
praskání ohně i jeho všudepřítomný kouř a místo puštěné televize či počítače, 
ustavičné zurčení panenské řeky Odry.   
K tomu zpívání, práce i hry, a duchovní zamyšlení. A také možnost poznat 
nové skvělé přátelé - Pavla Ružičku ze Slovenska a Pavla Tasku z Ostravy. 
Oba skvělí mladí muži, kteří se ve svém životě setkali s Kristem, jako s 
živým, milujícím a zachraňujícím Bohem, který dal smysl a cíl jejich životu. 
Pavel Růžička byl velký podnikatel a stal se závislým na tvrdých drogách. A 
když už nemohl a nevěděl jak dál, ve svém zoufalství se obrátil na Krista        
a prosil Ho o pomoc. A On mu pomohl a ze dne na den ho osvobodil od této 
závislosti. Dnes je tomu už šest let, Pavel má už svoji krásnou rodinu a žije 
šťastný a  požehnaný život. A všude vydává své svědectví a povzbuzuje          
i druhé lidi k důvěře v Boha. A musíme říct, že velice povzbudil i nás. :) 
Díky všem za super čas a budeme se těšit zase na příští léto. :)  
 

Dětský tábor na faře                                                                                              
Od 14.-18.srpna bylo na evangelické faře v Liptále velmi veselo a živo. Asi dvacet 
dětí tam denně přicházelo na Dětský příměstský tábor. Každý den na ně čekalo 
spousta legrace, her, zajímavé vyrábění, povídání o Broučcích, zpívání a mnoho 
dalšího. Nechybělo koupání a dovádění v bazénu, stavění domečků pro zvířátka v 
lese, možnost vysednout si na živého koně, nebo podržet si na ruce Výra Velkého. 
Poslední noc tu byla možnost přespání na faře s nočním výletem odvážných broučků, 
a ti nejodvážnější spali dokonce venku v indiánském stanu zvaném tee-pee.            
To všechno, a mnoho dalšího pro děti připravili mládežníci našeho sboru, kteří po 
celou dobu o děti s láskou pečovali a věnovali se jim. Velké díky patří i ženám 
našeho sboru, které nám po celý týden připravovaly vynikající jídla a dobrůtky. 
Všem moc a moc děkujeme a těšíme se na příště! :)  

Liptálské folklórní slavnosti 
V neděli 27.srpna při příležitosti 48.ročníku Mezinárodního folklórního 
festivalu Liptálské slavnosti jsme v našem kostele přivítali členy jednak 
domácích českých souborů, a pak zahraničních souborů ze Slovenska, z Indie, 
z Kostariky, a z Rumunska. Soubory představil a uvedl člen našeho sboru a 
dlouholetý předseda Liptálských slavností p.Ladislav Michálek. Všichni nás 
přátelsky pozdravili písní i milým slovem. A tentokrát zpívaný pozdrav zazněl 
i z naší strany v podání mládežnické kapely našeho sboru, která rozbíhá svoji 
činnost díky podpoře naší církve, i naší obce. 
Jako upomínku na toto přátelské a výjimečné setkání všichni vzácní hosté 
obdrželi písemné poděkování a miniaturní repliku zvonu našeho kostela.  
 

Návštěva z Nového Zélandu 
Při nedělní bohoslužbě 24. září jsme prožili velice milé společenství s našimi 
přáteli z Nového Zélandu, ze skupiny Whaakari Rotorua, kteří nás pozdravili 
milým slovem a zpěvem naší české hymny. Krásně tak vyjádřili svoji 
spolupatřičnost s námi a otevřenost svých srdcí. Mnohým z nás ukápla slzička 
dojetí a radosti. 
Po bohoslužbě jsme ještě na chvíli poseděli pod dřevěným altánkem na 
zahradě, spolu s jeho stavitelem p.Janem Mrnuštíkem. Naší přátelé vyjádřili 
svůj vděk a zároveň určitou posvátnost této chvíle nádhernou zpívanou 
modlitbou v jejich rodné řeči, po které následovalo vřelé loučení a vyjádření 
naděje na opětovné shledání v příštím roce.   



 
Granty 
Tento rok jsme získali několik grantů pro náš sbor. A jsme za to velice 
vděční. 

1) Z ústředí naší církve grant na zakoupení táborového stanu tee-pee 
v hodnotě 25.000 Kč. 

2) A dále z ústředí církve grant 264.000 Kč na stavební práce v suterénu 
sborových prostor fary. Práce měl na starosti bratr kurátor Tomáš 
Němeček a jsou již zdárně uskutečněné. Veliké díky! ☺ 

3) Ze seniorátu jsme získali 17.388 Kč na doplnění hudební výbavy pro 
kapelu.   

4) Z obce kromě každoroční dotace 10.000 Kč nám bylo schváleno ještě 
17.700 Kč na vybavení místnosti pro setkávání maminek, dětí a 
mládeže. 

5) Na opravu kostela (střešní krytiny, krovu a fasády),  nám byla 
schválena dotace 700.000 Kč a dar 200.000 Kč z Jeronýmovy jednoty. 
To je asi 70% předpokládaných nákladů. Práce se uskuteční příští rok. 

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

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 ať Vám žehná, posiluje a chrání Vás, i Vaše rodiny!      

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

  

A ještě několik pozvánek: 

Srdečně zveme mládež na Seniorátní dny mládeže (SDM). Je to skvělá akce 
plná skvělých aktivit a neopakovatelných zážitků, u kterých prostě musíš být! 
Seniorátky se budou konat 1. - 3.  12. od 18:30 ve Zlíně.   
Cena seniorátek je pro přihlášené 150 Kč.   
Přihlašujte se prosím do 29.11. 2017 
na: https://goo.gl/forms/h5g6O2OKmDtXdngk1. 

 
Harmonogram SDM 
Pátek  
- 19:00 Zahájení  
- 20:00 – 21:30 „Blue Note—lev a vlk mo-derního jazzu“ (hudební vystoupení 
Jiřího Malého)  
o Občerstvení  
- 21:30 Procházka nočním Zlínem  
Sobota  
- 8:05 Modlitební ztišení  
- 8:30 Snídaně  
- 9:00 – 10:00 Představení SOMu  
- 10:00 – 12:00 Hudební vystoupení Pepíka Hurty proložené povídáním o knize  
- 12:00 – 12:30 Oběd: PIZZA  
- 13:30 – 15:00 workshop  
o Pečení perníčků  
o Hudební dílna  
o Bazén  
- 15:05 – 16:45 rozdávání perníčků v domově důchodců  

- 17:00 – 18:00 Hudební vystoupení Liptálské kapely  
- 18:15 – 19:00 večeře  
- 19:00 – 20:00 Petr Pivoňka program 
- FREE PROGRAM – (Film, fotbálek, zpívání, povídání, deskovky...) 
Neděle - 9:30 bohoslužby 
 
POZOR!!! 
V rámci tohoto setkání v sobotu 2.12 .v 17 h v evangelickém kostele ve 
Zlíně bude mít svůj první koncert naše mládežnická kapela. Tak je určitě 
přijďte povzbudit!!! ☺ 
  
A další pozvání směřuje na Valašskou mládež, která se 
uskuteční 12.1. 2018 na Vsetíně. 
Na Valašské mládeži proběhne volba nového SOMu 
VMS (Seiorátního Odboru Mládeže Východomoravského Seniorátu) a tak, 
pokud vám není lhostejná budouctnost mládeže, se prosím dostavte, hlasujte a 
přemýšlejte o tom, koho by jste mohli navrhnout jako kandidáta. ☺ 
 
 



Adventní benefiční koncert 

Srdečně zveme na Adventní koncert, který se uskuteční 3.12.2017 v 15 h 
v chrámu ČCE v Liptále                                                                                                                         

Účinkují:     Dareband – lidová folková kapela                                                             
Ženský pěvecký sbor Rokytenka                                                                                             

CM Kuráž ZUŠ Morava                                                                                                        
Pavel Kovář - Tabásek 

Vstupné je dobrovolné a poputuje na podporu záchrany dětí ve 
vojnových oblastech. Hostem koncertu bude Rev.Jaroslav Kratka. 

 

Vánoční besídka dětí a mládeže                                                                         

V kostele ČCE v Liptále 17.12. v 17 h.                                                                                         
Srdečně zveme! ☺ 

Pravidelný sborový program 

Úterý:    18:00 – zkouška kapely 

                19:00 – nácvik sborového zpěvu 

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

Čtvrtek: 16:00 – biblická hodina na faře 

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

Sobota: 18:30 – mládež na faře 

Neděle: 10:00 – bohoslužby (v sálu od 10.12).  

                           -nedělní škola pro děti na faře 

Schůze staršovstva: po bohoslužbách každou 2.neděli v měsíci 

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

Bohoslužby – Advent a Vánoce:  

3.12. – 1.adventní neděle, bohoslužby v 10 h s Večeří Páně v    
kostele  
- v 15 h Adventní benefiční koncert v kostele  
10.12. – 2.adventní neděle, bohoslužby v 10 h v sálu  
17.12. – 3. adventní neděle, bohoslužby v 10 h v sálu,  
             - vánoční besídka dětí a mládeže v 17 h  
24.12. – 4. adventní neděle, bohoslužby v sálu v 10 h  
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  
31.1. – Bohoslužby v 10 h v kostele  
            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 milostiplné a pokojné období Adventu a Vánoc                                    

a požehnaný nový rok!  
             

 

       Jménem staršovstva Vás srdečně zdraví a Boží požehnání vyprošuje  

  

Tomáš Němeček, kurátor            Mária Jenčová, farářka  
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