
Výročná správa za rok 2017 – FSČCE  Liptál 

Náš zbor ku koncu r-2017 zahrňuje 847 členov. V minulom roku bolo v našom zbore 10 pokrstených, 

z toho 2 dospelí, boli zosobášené 4 manž.páry, 7 mladých členov bolo konfirmovaných a zomrelo 24 

členov zboru, z toho 20 malo cirk.pohreb, a s pobožnosťou boli uložené 3 urny na hřbitově.   

Bohoslužby sa konali každú nedeľu a vo sviatky. VP bola vysluhovaná 10 x v roku.   

V kazateľskej stanici Lhotě bol nešpor raz do mesiaca, po ktorom je vždy posedenie s občerstvením 

v priateľskej atmosfére, ktoré organizujú miestne sestry. 

Detské bohoslužby sa konali okrem prázdnin takmer po celý rok. Nedeľnú školu vedú: Iveta Pečeňová, 

Roman Vaculík, Lenka Gřešáková a začínajúca Anetka Vaculíková.  Za  ich službu, v ktorej sa venujú 

deťom som veľmi vďačná.  Veľmi ďakujem vedúcim nedelky za ich obetavosť, službu, za ich modlitby a 

lásku k deťom.  

Takmer každý týždeň, okrem prázdnin sa na fare schádza skupinka maminiek a detí s premenlivou 

účasťou. Nové  zrekonstruované prostory sú efektívnejšie využité. Získali sme na tento účel na Rozvoj 

zborového života z ústredia církve v Prahe grant vo výške 264 000. Poďakovanie s.Vere Halové za 

vypísanie žiadosti o grant, a br.kurátorovi za organizovanie prác. 

Náboženstvo na ZŠ sa vyučuje v dvoch skupinách. Dohromady chodí 16 detí. 

Konfirmandov bolo 8. Schádzali sa raz do týždňa na fare. Konfirmačná slavnost bola 28.kvetna. Ku 

konfirmácii pristúpilo 7 mladých. 

Mládež sa schádza v priemere 10 každý týždeň.  Veľmi si vážim ich aktívneho zapájania do života zboru i 

seniorátu. Štyria naši mládežníci sú členmi SOMu. Richard Jenčo je predsedom. Po celý rok sa u nás 

pravidelne konali schodze SOMu. 

Kapela mládeže – celý minulý rok sa schádzala kapela mládeže na nácvik piesní, pod vedením Jana 

Trusiny, který k nám pristúpil z Valaš. M. Tvori ju 8 členov. Vystupovali na SDM v Zlíně a na Valašs.ml.vo 

Vsetíně.  Taktiež při sborovej oslave a lipt.slávnostiach. 

Stredná generácia na fare sa schádzala asi raz za mesiac v počte 5-6, ale i cez to je to velmi vzácny čas 

stíšenia, modlitieb a vzájomného zdieľania, načúvania Slovu a povzbudzovania. A chcela by som na tieto 

stretnutia pozvať všetkých, na veku nezáleží,  ktorí túžia načerpať a povzbudiť sa vo svojom duchovnom 

živote. 

Biblické hodiny  sa konajú od října do května, každý týždeň s účastou 8-10 sestier. Preberáme knihu Síla 

modlitby za Vaše dospele deti. Sú to stretnutia priateľské, so zdieľaním, s čajom a niekdy aj s drobným 

pohoštěním. 

Takmer 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 v 1.rade vedúcej Hane Vaculíkovej, ktorá sa tejto službe venuje vo svojom 

voľnom čase, s láskou, nadšením a vytrvalosťou, a rovnako tak i všetkým spevákom, za ich čas a  ochotnú  

a nádhernú službu. Pred zbrovým spevokolom, má ešte skúšku folklórny ženský spev.zbor - Rokytenka, 

pod vedením taktiež Hany Vaculíkovej. 



Mimoriadne udalosti v zbore: 

27.1. 2017 – ekumenická bohosl. v sále za účasti predstaviteľov a veriacich 5 církvi 

4.2. - mládežnícky seniorátny ples v Liptále, ďakujem za veľkú podporu členov zboru, za bohaté dary do 

tomboly a perfektné zázemie! Vdaka mladým , ktorí to celé pripravili, i obci za poskytnutie priestorov 

zdarma. 

23.3. sa uskutočnilo postne stretnutie s br.Jarosl.Kratkou, na téma 500. Výročie reformácie 

13.5. uložení urny manželů Dobiášových 

14.5. bolo vystúpenie detí v kostole pri boh., pri príležitosti Dňa matiek 

28.5 – konfirmačná slávnosť 

Víkendovka dětí:  9.-11.6. Téma:  príbeh o Josefovi, účast do 20 

18.6. sa v zbor.sále uskutočnilo už tradičné stretnutie seniorov, či skor narodených za účasti a príhovoru 

hosta br.farára Hudce s manželkou a hud.vystup.br.Gojného.  Účasť okolo 50. 

2.7.sme si pripomenuli 110. výročie posvetenia chrámu, tiež 500 r. reformácie a pamiatku upálenia  

Majstra J. Husa. Dopoludnia boli slávnostné bohosl.s VP. Slovom Božím slúžil br.f.Stanislav Grega z ECAV 

-Hybe. Po bohoslužbe následovala pietna spomienka na hřbitově u pomníku faráře Bohumila Dobiáše. 

Príhovor mal bratr farář Jaroslav Voda. Na začiatok i na koniec spieval náš evangelický pěvecký sbor. 

Popoludní následoval nádherný koncert hybského detského speváckého sboru "Zvonček. 

6.7. sme sa účastnili spomienky na výročie upálenia M. J. Husa na Bílé v Kubíkově žlebu, ktoré organizuje 

obec Seninka. 

11.-15.7. sa konal tábor mládeže Teen-camp, u rieky Odry v Tee-pee. Účastnilo sa ho okolo 20 

mládežníkov. Privítali sme dvoch hostí – zo Slovenska a z Ostravy. 

Dětský tábor Broučci sa konal 14.-18. srpna na farskej záhradě. Účastnilo sa ho do 30 našich dětí a 

mládeže. Ďakujeme mládežníkom, ktorí pečlivo pripravovali program a hry, a Blance Vaculíkové a 

ostatným sestrám za to, že se starali o jedlo.  

27.8. sa konala slávn.bohosl. pri príležitosti 48.medzinárodných liptálských slavností. Navštívili nás a 

pozdravili členovia súborov z Kostariky, Indie, Slovenska a z Rumunska. 

24.9. – bohoslužba s Maori z N.Zélandu. 

Potáborové stertnutie dětí sa uskutočnilo  18.-19. Listopadu na téma o talentech. Bolo zakončené 

spoločnou detskou bohoslužbou v kostole. 

27.11.sa v našom chréme konal adventný benefičný koncert. Pripravila ho a slovom sprevádzala Hana 

Vaculíková. Okrem ženského sboru Rokytenka na ňom vystupila cimbálová muzika Kuráž ZUŠ Morava, 

folková kapela DAreband a  Petr Kovář Tabásek. Hosťom koncertu bol Rev. Jaroslav Kratka z Brna. 

Výťažok koncertu bol venovaný Medzinárodnému detskému krížu, který pomáha deťom v povojnových 

oblastiach. 

6.12. sa v rámci stretnutia maminiek  uskutočnilo mikulášske setkání pro malé děti.  



3. adventnú nedeľu večer se v kostole konala vianočná besiedka , s vystoupením detí a mládeže našho 

sboru. 

Zhromaždili sme sa i k Štědrovečerním bohoslužbám v kostole v 20 h.  

Na Silvestra se na fare konalo silvestrovské setkání mládeže našeho sboru. 

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

dopisov, prianí i malých darčekov. (Kontakt má na starosti s. Eva Vaculíková.) 

Staršovstvo sa schádzalo zhruba raz mesačne, s výnimkou prázdnin. 

Chcem na tomto mieste poďakovať br. kurátorovi Tomášovi Němečkovi za jeho aktívnu činnost 

apodporu. Ďakujem členom staršovstva za rozne druhy služby, ktoré vytrvalo, vo viere a s láskou už roky 

konáte. Už či ide o drobnosti, či o náročné opravy až po návštevy u členov zboru a vyberanie saláru a 

darov na JJ a roznášanie sbor.časopisov.  

Ďakujem účetní Daně Gřešákové a pokladní Eve a Blance Vaculíkové za veľmi náročnú a zodpovednú, ale 

veľmi spoľahlivú prácu ohľadom vedenia financií nášho zboru. Ďakujem br. kostelníkovi za jeho vytrvalú 

službu, ktorú ochotne a s láskou koná, ďakujem s.Márii Vaculíkovej za pravidelný úklid. Vďaka s. Jane 

Vráblikovej, ktorá sa vzorovo stará o web. stránky a sprostredkuváva kontakt medzi nami a obcou. 

Ďakujem našim varhaníkom, br.Londovi, s.Gřešákové ml., i st. a Cedidlové, i Lubošovi Hrbáčkovi – za ich 

doprovod při bohoslužbách.  

Ďakujem svojmu manželovi za doprovod pri nešporu a za rozne manuálne práce a pomoc 

s elektrotechnikou a starostlivosť o obrovskú záhradu. A za všetku jeho podporu! Ďakujem svojim synom 

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

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

výpomoc s agendou, s aktual.kartoteky, organizovaním roznych sborových aktivít, posedení a stravovanie 

na táboroch a víkendovkách, organizovaním návštev členov zboru a je mi  pomocou v prípade potreby. 

Ďakujem za túto jej službu a vyprosujem jej, i celej rodine Božie požehnanie.   

Pár informácií o získaných grantoch:  

1)Z ústredia našej církve sme dostali grant na táborový stan tee-pee v hodnot ě 25.000 K č.  

2) A ďalej z ústredia církve grant 264.000 K č na stavebné práce v suterénu sborových prostor fary. Práce 

mal na starosti br. kurátor Tomáš Němeček a sú už zdárne uskutočnené. Veliké díky! ☺  

3) Zo seniorátu sme získali 17.388 K č na doplnenie hudobnej výbavy pre kapelu.  

4) Z obce okrem každoročnej dotácie 10.000 K č nám bolo schválených ešte 17.700 K č na vybavenie 

miestnosti pre stretávanie maminek, detí a mládeže.  

5) Na opravu kostola (střešní krytiny, krovu a fasády), nám bola schválena dotace 700.000 K č a dar 

200.000 K č z Jeronýmovy jednoty. To je asi 70% predpokladaných nákladov. Práce sa uskutočnia od 

bud.mesiaca  

6. ) Z ústředí církve koncom r. 2017 sme obdrželi ešte grant 53 525 Kč na reprobedny pre kapelu. 

Poďakovanie Honzovi Trusinovi za vypracovanie grantu. 



 

Ďakujem vám všetkým, za každú vašu modlitbu, milé slovo, pomoc, úsmev, za každý váš dar...i za slová 

nesúhlasu a kritiky. Máme rozne pohľady  a názory na rozne veci,  ale ide o to, aby sme sa i cez svoju 

rozdílnost dokázali dívať k rovnanému cielu a vzájomne si pomáhali na ceste do neba.  Kristus je náš život 

a je to On, kto nás spája. Kiež si dokážeme vzájomne odpúšťať tak, ako Boh odpúšťa denne nám…a 

prosíme o odpustenie, ak sme niečo zanedbali alebo Vám nejakým sposobom ublížili. 

Vážime si to, že tu možme byť a máme Vás radi! 

 

 

V Liptáli, 18.3.2018                                                                            Mária Jenčová, farářka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


