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Výročná správa za rok 2015 – FSČCE  Liptál 

Náš zbor ku koncu r-2015 zahrňuje 878 členov. V minulom roku bolo vykonaných 10 krstov, 2 

svadby a 24 členov zboru zomrelo.  

Bohoslužby sa konali každú nedeľu a vo sviatky.  V kazateľskej stanici Lhotě raz do mesiaca 

s účasťou  8-12.  Ďakujem sestrám Mikuláštikovej, Urbanovej a Kráčalovej, ktoré  zabezpečujú 

pastoračnú službu na Lhotě a organizujú nešpor... Dakujem za ich starost pri posedení a o 

občerstvenie. Vďaka ich úsilíu tam vládne príjemná a priateľská atmosféra.   

Som vďačná za všetky zhromaždenia a za všetkých bratov a sestry, ktorí s radosťou prichádzajú. V 

dobe mojej mojej neprítomnosti ma v minulom roku zastupoval veščinou br. farár Voda,  a brat f. 

Gregar. Čítanými bohoslužbami ochotne poslužil brat Miroslav Vaculík.  

1.nedeľu v mesiacu zpravidla býva posedenie po bohoslužbách pri káve a čaji. 

Detské bohoslužby sa konali okrem prázdnin takmer po celý rok pod vedením s. Ivety Pečeňové, 

Vierky Navrátilové, Romana Vaculíka a s. Lenky Gřešákové a Samuela Vaculíka.  Za  ich službu, v 

ktorej sa venujú deťom, sme veľmi vďační. Schádza sa 2 -5 detí a vedúci s nimi preberajú SZ, 

Patriarchov. Veľmi ďakujem vedúcim nedelky za ich obetavosť, službu, za ich modlitby a lásku 

k deťom. A veĺmi sa tešíme z novej mladej generálie našich katechétov. 

Každý týždeň sa na fare schádza skupinka maminiek a detí. Účasť v uplynulom roku podstatne 

vzrástla a má stále vzrastajúcu tendenciu a z tohoto stretnutia sa stáva niečo ako materské 

centrum., čo je pre nás nová výzva a hĺadáme nové sposoby, ako na ňu čo najlepšie zareagovať.... 

S maminkami a deťmi sme sa v minulom roku stretli i na mikulášskom odpoludní a na tvorbe 

adventných dekorácií.  

Náboženstvo v počte 15 detí sa vyučuje v dvoch skupinách. Staršia skupina sa schádzala na fare a 

mladšia v ZŠ. Veľmi si vážim spolupráce a ústretovosti vedenia ZŠ a som za to veľmi vďačná. 

Konfirmandov máme toho času 8: Jana Chmelařová, Jana Vaculíková, Věra Gojná, Veronika 

Valchářová, Anička Mrlinová, Míša Kováčová, Ivoš Žaludek a Jirka Tkadlec. Schádzajú sa raz do 

týždňa na fare a je radosť s nimi pracovať. 

Mládež sa schádza v počtu priemere 10 každý týždeň.  Veľmi si vážim aktívneho zapájania 

mladých i do sborového života. Či při speve při bohoslužbách, alebo při čítaní, účasťou 

v speváckom zbore, pri Noci kostelů alebo iných zborových aktivitách. Mládež sa veľmi úspešne 

začlenila i do společenstva senior. mládeže a navštevuje i iné stretnutia mládeže v okolitých 

zboroch. Traja naši mladí boli seniorátnou mládežou zvolení do 6 členného predsednictva SOMu, 

ako predseda bol zvolený Richard Jenčo. Mladým blahoželáme a vyprosujeme im Božie 

požehnanie.  Nie je to samozrejmosť, a veľmi si toho vážim. A som vďačná nášmu zboru a 

staršovstvu za podporu našich mladých.  

Každý druhý týždeň sa v počte 5-12 ľudí schádza stredná generácia na fare. Dvakrát sme tu mali i 

hostí, s. Evu Němečkovú z Malty a br. farára Daniela Hellera z Valašského Meziříčí. Spievame, 

modlíme sa, diskutujeme na rozne témata, zdieľame sa a ochutnáváme zo spoločných dobrot na 

stole. Vnímam to ako vzácnu chvíľu zastavenia a vzájemného povzbudenia vo viere, ale i 
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budovania svojich vzťahov a priateľstva. Venujeme sa večšinou tematom budovania manželstva a 

výchovy detí.  Vnímame, že rodiny sú základom zboru, církvi a spoločnosti.    

Biblicke hodiny  sa konajú cca od října do června, každý týždeň s účastou do 12 sestier. 

Preberáme spoločne knihu Štúdium Božích vlastností pre dnešnú ženu. Sú to stretnutia veľmi 

priateľské, so zdieľaním, s čajom a niekdy aj s drobným pohoštěním. 

Každý týždeň sa na fare schádzajú členovia speváckeho zboru ku svojim pravidelným skúškam a 

nácvikom piesní, kterými obohacujú naše bohoslužby na sviatky, při pohreboch, či iných 

príležitostiach. Veľká poďakovanie patrí vedúcej Hane Vaculíkovej, ktorá sa tejto službe venuje vo 

svojom voľnom čase, s láskou, nadšením a vytrvalosťou. Vďaka i všetkým spevákom, za ich čas a  

ochotnú  a nádhernú službu. 

Mimoriadne udalosti v zbore: 

2. nedela v kvetnu – kurz varhaníkov s celocírkevným kantorom Ladislavom Moravetzom. 

Koncom mája sme sa zapojili do Noci kostelů s hojnou účasťou. Poďakovanie patrí všetkým 

účinkujúcim i všetkým účastníkom a každému, kto akokoľvek priložil svoju ruku k dielu. 

7. června bola konfirmačná slavnosť, konfirmovalo sa 9 konfirmandov. 

21.6. sa v zborovom sále uskutočnilo stretnutie seniorov za účasti a príhovoru br. far. Vody a hud. 

vystup. br. Gojného.   

5.7.sme si na u kostela na záhrade zboru pripomenuli 600.výročie upálenia  Majstra J.Husa. 

Prehovorili hostia: Rev. Jaroslav Kratka, luterský farář v Brně a redaktor radia Proglas, dalej 

senátor a starosta mesta Vsetín p. Jiří Čunek a br. f. Jar. Voda. Účinkovala mládež, spevácky zbor a 

Liptalanka.  

6.7. sme sa účastnili husovských oslav v Kubíkově žlebu. 

25.-29.7. sa konal tábor mládeže po tee-pee na Spálově. Účastnilo sa ho 16 mládežníkov. 

9.8. slávnostná bohoslužba spojená s požehnaním členom SDH v Liptále. 

12.8. sa uskutočnilo na fare v Liptále stretnutie našej mládeže s pracovníkmi organ. Teen chalange 

zo Šluknova 

23.8. sa konala slávnostná bohoslužba pri príležitosti medzinárodných liptálských slavností. Náš 

zbor a obec  boli ocenení cenou európskej unie umenia – Zlatou Europeou. 

18.-20. 9. poteencampové stretnutie v Suchdole n. Odrou. 

V polovici októbra sme v rámci zborového zájazdu navštívili kres. zbor slezskej luterskej církvi v 

Písku u Jablunkova. Miestnym farárom br. Jiřím Kaletou a jeho manželkou a zborom sme boli 

veľmi milo prijatí.  Uvedomujeme si, že jako kresťania sa potřebujeme vzájomne stretávať, 

vymienať si skúsenosti a povzbudzovať sa na ceste za Kristom. 

20.-22.11. – víkendovka pre mládež a konfirmandov v Liptále. 

Začiatkom Adventu sa v našom kostele konal adventní koncert ženského spev. zboru Rokytenky. 

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí tento krásny koncert pripravili. 
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Poslednú adventnú nedeľu večer sa v kostole uskutečnila vianočná besiedka s vystúpením detí a 

mládeže nášho zboru. 

Zhromaždili sme sa i ku Štedrov. bohoslužbám v kostele v 16 h.  

Na Silvestra sa na fare konalo silvestr. stretnutie mládeže nášho zboru. 

5.-7.2. sa konala víkedovka mládeže v Liptále. 

6.3. sa konal nádherný koncert zlínskeho spevokolu Liptálske sboropění. 

I v uplynulom roku sme pokračovali v kontakte s partnerským zborom v Beilen. Vymenili sme si 

niekoľko dopisov, prianí i malých darčekov. Obidva zbory máme v pláne pokračovať v partnerstve 

a vzájomnom poznávaní, toho času prostredníctvom s. Halové prebieha korešpondencia medzi 

nami a partnerským zborom, s cieľom zistiť možnosť, či nemožnosť výmenného pobytu našej 

mládeže v Beilen. 

Staršovstvo sa schádzalo raz mesačne, s výnikou prázdnin. 

Chcem na tomto mieste poďakovať bratovi kurátorovi Tomášovi Němečkovi za jeho činnost, 

najme administratívnu v súvisloti s otázkou reštitúcií. O aktuálnom stave podá správu br. kurátor. 

Ďakujem členom staršovstva za rozne druhy služby, ktoré vytrvalo, vo viere a s láskou konáte. Už 

či ide o pečenie frgálov, či o náročné opravy až po návštevy u členov zboru a vyberanie saláru a 

darov na JJ a roznášanie sbor. časopisov.  

Ďakujem sestre účetní Daně Gřešákové a s. pokladní Eve Vaculíkové za veľmi náročnú a 

zodpovednú, ale veľmi spoľahlivú prácu ohľadne vedenia financií nášho zboru. Ďakujem bratovi 

kostelníkovi za jeho vytrvalú službu, ktorú ochotne a s láskou koná, ďakujem s.Márii Vaculíkovej za 

pravidelný a pekný úklid. Vďaka sestre Jane Vráblikovej, ktorá sa vzorovo stará o web. stránky a 

sprostredkováva kontakt medzi nami a obcou. Ďakujem našim varhaníkom, br. Londovi, s. 

Gřešákové a Cedidlové – za ich doprovod při bohoslužbách, a tešíme sa zo začínajúcich mladých 

varhaníkov – Lenky Gřešákovej a Lubomira Hrbáčka. Ďakujem svojmu manželovi za doprovod pri 

nešporu a za rozne manuálne práce a pomoc s elektrotechnikou, ďakujem svojim synom za pomoc 

rozmanitého druhu, najme za prácu s počítačom a za oranizovanie mládežníckych aktivit.… 

Od 1.1. tohoto roku máme v zbore pastoračnú pracovnicu s. Blanku Vaculíkovú. Má na starosti 

výpomoc s agendou, s organizovaním roznych sborových aktivít, organizovaním návštev členov 

zboru a je mi veľkou pomocou v prípade potreby. Som jej za túto službu veľmi vďačná a 

vyprosujem jej veľa sily, pomoci od Boha a radosti.   

Ďakujem vám všetkým, za každú vašu modlitbu, milé slovo, pomoc, za vás úsmev, za každý váš 

dar.  

Sme tu radi a vážime si vás! 

Život Liptálskeho zboru je veľmi pestrý a má obrovský potenciál. 

Dostali ste od Boha veľký dar, opatrujte ho ako vzácny poklad a odovzdajte ho ďalšej generácii. 

Boh Vám žehnaj a Jemu nech je vďaka za všetko! 

 

V Liptáli, 13.3.2016                                                                                                Mária Jenčová, farářka 
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Statistika za rok 2015 

Pokřtění:  
1. Hana Volková  8.3.2015  Viničné Šumnice 391 
2. Nicol Pončíková  19.4.2015  Lhota 218 
3. Anet 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 
 
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 
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. 
 

V Liptáli, 13.3.2016                                                                                                Mária Jenčová, farářka 

 


