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VZPOMÍNKY

Já jsem vzkříšení a život.
Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.
A každý, kdo žije a věří ve mne,
neumře navěky.

(Jan 11, 25-26)

Dne 4. června 2015 jsme vzpomněli 20 let 
od úmrtí pana 

Antonína Vaculíka z Liptálu č. 4.

Dne 12. července 2015 si připomeneme rov-

něž 20 let od úmrtí jeho manželky, paní

Františky Vaculíkové.

Vzpomíná dcera s rodinou a ostatní příbuzní. 

K narozeninám Ti už nemůžeme přát,
můžeme jen kytičku na hrob dát,
chviličku postát a tiše na Tebe vzpomínat.

Dne 3. srpna 2015 by se dožil 90 let pan  

Vladimír Blažek z Liptálu č. 308.

Zároveň si 12. srpna 2015 připomeneme               
4 roky od jeho úmrtí.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.  
Za tichou vzpomínku děkují manželka, syn Zdeněk a Vladimír 
s rodinami.

Jediné srdce na světě jsme měli,
jež dovedlo nás milovat.
Kdybychom láskou budit je chtěli,
neozve se nám vícekrát,
utichlo, zmlklo, šlo už spát...

Dne 6. září 2015 vzpomeneme druhé smutné 
výročí od úmrtí naší maminky, babičky, pra-
babičky, paní 

Zdenky Křupalové z Liptálu č. 346.

Nikdy nezapomene a s úctou vzpomíná dcera Dana, Alex, 
vnučka Renata s manželem, pravnuci Nikolka a Denisek, 
vnuk Tomáš s dcerou Karolínkou.

SDĚLENÍ KE 
SPOLEČENSKÉ KRONICE

Jelikož se nám stále nedostává některých informací v po-

hybu obyvatelstva, prosíme Vás, abyste nám nastalé změny - 
sňatky, odhlášení, narození, úmrtí nahlásili na OÚ v Liptále, 
abychom je mohli přesně zanést do evidence obyvatel 
a mohli jsme z nich dále čerpat  – např. vítaní občánků, další 
zpravodaj apod. 

Děkujeme za pochopení.            Jana Vráblíková

ČCE LIPTÁL 
Pozvání 

na Husovské slavnosti 2015
Českobratrská církev evangelická 

v Liptále Vás srdečně zve k účasti 
na vzpomínkové slavnosti při pří-
ležitosti 600. výročí upálení Mistra 
Jana Husa. 

Slavnost se bude konat na farské 
zahradě 5. července 2015 od 17 h. 

Účast přislíbil host Rev. Jaroslav Kratka, luterský farář 
v Brně, moderátor křesťanské televize Noe a radia Proglas. 

Srdečně zveme!

Konfirmace 7. června 2015
V neděli 7. června 2015 jsme v  Evangelickém sboru 

v Liptále prožívali nádhernou a radostnou slavnostní událost. 
Devět mladých lidí při konfirmační slavnosti vyznalo svoji 
víru v Boha a dva z nich přijali křest svatý. Byli to: Aneta 
Vaculíková, Sára Šromová (z Opavy), Darina Londová, 
Simona Řezníková, Irena Tkadlecová, Lubomír Hrbáček, 
Pavel Mrlina, Silvio Salis a Petr Valchář. 

Na tuto velkou chvíli svého života se připravovali dva 
roky. I ke konfirmačním bohoslužbám přistupovali velice 
odpovědně. Pilně se učili a sami si napsali své vyznání víry, 
modlitby a poděkování. Připravili si krásné písně. V sobotu 
večer si na svoji slavnost vyzdobili kostel krušpánkem a pi-
voňkami. Pro mě bylo zásadní, že sami za sebe vyznali svůj 
hřích před Bohem, a zároveň se potom přiznali k víře v Pána 
Ježíše, našeho jediného Spasitele. Byl to pro mě velice hlu-

boký okamžik, na který ráda vzpomínám. 
Snad nám Bůh dá, abychom se dožili ještě mnoha takových 

duchovně krásných chvil v našem sboru. A konfirmandům 
přeji, ať dále rostou a žijí jako milované děti Boží.

Mária Jenčová, farářka ČCE Liptál   

Podrobnější aktuální informace o dění ve sboru ČCE 
v Liptále naleznete na www.liptal.evangnet.cz.


