
 
 
Milí bratři, milé sestry, 

postní období, které – každý jinak – prožíváme, má být přípravou na slavení 
Velikonoc, největších křesťanských svátků. Přejeme vám, abyste je mohli 
prožít s radostí, že Kristus svým zmrtvýchvstáním přemohl hřích i smrt a že to 
znamená docela konkrétní naději pro život každého z nás. V tomto zpravodaji 
najdete rozpis velikonočních bohoslužeb, ke kterým vás srdečně zveme. 

V prvním čtvrtletí se také každoročně koná sborové shromáždění, což je 
jakási výroční schůze či valná hromada sboru. Zde se podávají zprávy o životě 
sboru v uplynulém roce a o jeho hospodaření, musí se schválit účetní závěrka 
i rozpočet na další rok. Na sborovém shromáždění je také možné hovořit o tom, 
co se sboru týká, a podávat návrhy. Hlasovací právo mají všichni členové sboru 
starší 18 let. Jednou za šest let sborové shromáždění také volí nové 
staršovstvo. Je to důležitá věc, protože staršovstvu podle řádů církve přísluší 
„osobním příkladem a společnou službou pečovat o křesťanský život ve sboru“. 
Staršovstvo se má starat o to, aby se ve sboru vyučovaly děti v náboženství 
i nedělní škole, scházeli se konfirmandi a mládež, konaly se biblické hodiny, 
zkoušky pěveckého sboru i další aktivity. Presbyteři navštěvují členy sboru ve 
svých obvodech, zejména staré a nemocné. Na jejich bedrech leží také starost 
o hospodářské záležitosti sboru a péče o sborové budovy. V současné době stojí 
před staršovstvem také úkol hledat pro sbor nového kazatele a jednat 
s případnými kandidáty. Je toho dost a zodpovědné i časově náročné služby 
presbyterů je třeba si vážit.  

Hodně se v poslední době mluví o církevních restitucích, přesněji 
o schváleném zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi. V médiích se objevuje celá řada zpráv, často zkreslených, 
a veřejnost je někdy popuzena proti církvím, které žádají, co jim nepatří. Je 
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proto dobré připomenout, že v roce 1949 stát církvím zabavil majetek a zavázal 
se, že výměnou za to bude církvím platit kazatele a provozní náklady. Kdyby 
byla jakákoli pochybnost o tom, že tento majetek církvi patří, komunistický stát 
by se jistě žádným závazkem neobtěžoval. Faráře stát platil bídně a provoz 
církve vůbec, naopak si ještě osoboval dávat souhlas k tomu, kdo a kde může 
jako farář působit. Výnosy z církevního majetku byly a jsou větší než náklady 
na mzdy, které stát dosud hradí. Dá se tedy říci, že ne stát platí církve, ale 
naopak církve svým majetkem dotují stát.  

Dohoda mezi státem a církvemi, která se do schváleného zákona promítla, 
má zajistit vrácení ukradeného majetku (ne všeho, proto se v zákoně mluví 
o „zmírnění“ majetkových křivd) a umožnit církvím, aby se financovaly samy. 
Pro stát je to rovněž výhodné, protože dál nebude muset přispívat na platy 
duchovních stávajících církví ani těch nových, které budou registrovány a 
může jich přibývat. Pokud jde o naturální restituce, majetek bude vydáván 
jednotlivým sborům, farnostem a řádům, pokud doloží, že ho před rokem 1949 
skutečně vlastnily. Nebudou například vydány pozemky, které jsou zastavěny – 
za ty náleží církvím finanční náhrada, kterou stát bude vyplácet s úroky po 
dobu 30 let. Aby se církve mohly na samofinancování připravit, budou od státu 
3 roky dostávat částku na platy duchovních v dosavadní výši a v dalších 14 
letech se částka bude postupně snižovat až na nulu.  

Co to znamená konkrétně pro naši církev a náš sbor? Liptálský sbor 
nevlastnil prakticky žádný nemovitý majetek, kterého se vydávání podle tohoto 
zákona týká. Celá ČCE dostane od státu celkem přibližně 2,2 miliardy korun. 
O využití těchto peněz bude jednat synod, nejvyšší shromáždění církve. Jeho 
úkolem bude rozhodovat tak, aby se s penězi naložilo moudře a „neprojedly se“ 
hned. Je to zdánlivě velká částka, ale pro představu: pokryla by platy kazatelů 
zhruba jen na 20 let, pak by nezbylo nic. Znamená to tedy, že církev nebude 
mít kdovíjaké „miliardy“ na svou činnost, naopak, sbory budou muset mezi 
sebou vybrat více než dosud, aby mohly platit provoz a platy svých kazatelů 
déle než dvacet let. Pro každý sbor to konkrétně znamená každoročně vybrat 
400 tisíc navíc (plat plus odvody), bude-li chtít mít svého kazatele. To znamená  
vybrat na saláru a darech přibližně dvakrát tolik, než shromáždíme nyní.       

Na časté dotazy, kdy přijde do Liptálu nový farář, konkrétní odpověď 
nemáme. Staršovstvo v poslední době jednalo s dalším vážným kandidátem, ale 
ten se rozhoduje mezi několika sbory, rozhlížíme se proto znovu i po dalších, 
které bychom mohli oslovit. Prosíme vás, abyste na svůj sbor i na nového 
kazatele mysleli ve svých modlitbách. 

Za sebe chci ještě říci, že i když liptálský sbor jenom administruji a nemůžu 
tady zvládnout tolik práce jako farář, který by tu byl na celý úvazek, že ráda 
udělám, co budu moci. Liptál a Lhotu poznávám postupně a všechny zdaleka 



ještě neznám. Neváhejte se na mě ale obrátit, pokud byste stáli o návštěvu, 
rozhovor nebo o nějakou službu. Budu vám vděčná za zprávy o těch, kteří jsou 
třeba nemocní a potěšilo by je, kdyby za nimi někdo přišel.    

Radmila Včelná, administrátorka 

ZPRÁVA O ČINNOSTI STARŠOVSTVA V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2007–2013) 

Před volbou staršovstva v roce 2007 oznámilo několik dlouholetých starších, že 
už nebudou znovu kandidovat. Na jejich místa se však podařilo najít nové lidi,  
a tak do našeho staršovstva přibyli tito členové a členky: sestra Věra Halová, 
Jaroslav  Kovář,  Dan Lukáš, Miroslava Cedidlová, Jaroslava Mikulcová, Karel 
Gerža, Josef Fendrych, Milena Mikulaštíková a Josef Londa. Udrželi jsme tak  
dosavadní, poměrně vysoký počet členů staršovstva, a to především kvůli počtu 
obvodů, na které je náš sbor rozdělen. Staršovstvo pracovalo v počtu 17 členů 
a 8 náhradníků (z Liptálu 14+6, ze Lhoty 3+2).  

Končící funkční období dosavadního staršovstva bylo bohaté na události 
a došlo v něm k mnoha změnám, s kterými jsme na počátku nemohli počítat. 
K volbě došlo ještě za působení bratra faráře Jana Hudce. Jelikož jeho paní 
Pavla Hudcová hodlala ukončit svou službu v Ratiboři a přestěhovat se do 
liptálské fary, bylo potřeba provést potřebné úpravy farního bytu. Dalším 
důležitým zásahem bylo zateplení celého objektu, s nímž pak byla spojena 
i rekonstrukce ústředního topení a výměna plynového kotle. O celý projekt 
zateplení fary se starala ses. Milena Mikulaštíková, za což jí patří poděkování.   

Dříve než došlo k realizaci tohoto záměru, ukončil bratr farář Hudec službu 
v našem sboru a odešel do Hrabové. Administrací bylo pověřena sestra farářka 
Včelná z Jasenné a došlo k některým změnám ve sborovém životě. Některé 
aktivity v obou sborech (setkávání střední generace, konfirmační příprava) se 
konají společně. V každém ze sborů začala na 0,25 úvazku pracovat pastorační 
pracovnice Blanka Macková, která se v Liptále věnuje zejména setkávání 
matek s dětmi na faře a administrativní práci. Pro sbor je velkou pomocí, že 
o úklid se stará sestra Marie Vaculíková ze Spálik. Jako kostelník obětavě 
pracuje bratr Jan Gerža, jehož pomoci pro fungování sboru si srdečně vážím. 
Vážím si také práce sestry Dany Gřešákové, která je sborovou účetní. Vedení 
pěveckého sboru se ujala sestra Hana Vaculíková (Škurňová). Při bohoslužbách 
zajišťují varhanní doprovod Josef Londa, Dana Gřešáková a Štěpánka 
Cedidlová. Za jejich službu jsem také vděčný. Starost o pokladnu převzala 
sestra Eva Vaculíková a zápisy ze schůzí po sestře Mileně Mikulaštíkové 
pořizuje sestra Věra Halová.  

Jakmile byl místo faráře uvolněno, bylo třeba hledat nového kazatele pro 
liptálský sbor. Staršovstvo nejprve jednalo s bratrem farářem Markem 



Zikmundem z Boskovic, ale ten nakonec kandidaturu z rodinných důvodů 
odmítl. Negativní odpovědi přišly také od všech dalších kazatelů, na které jsme 
se postupně obrátili nebo kteří náš sbor navštívili. V této chvíli čekáme, jak se 
rozhodne bratr Ondřej Zikmund, který je letos ve vikariátu. A chystáme se 
oslovit zase další faráře.  

Nechci zapomenout ani na to, že v uplynulém období byl pořízen nový zvon 
a provedena renovace pomníku faráře Meszároše. Loni došlo poprvé 
k ekumenickému shromáždění ve spolupráci s římskokatolickou farností. 

Členky a členové staršovstva také pečovali ve svých obvodech o výběr 
saláru a darů na Jeronýmovou jednotu s vědomím, že je třeba obětavost 
podstatně zvyšovat. Nedá se však říci, že by se všude setkali s porozuměním.  

Můžeme být vděčni za to, že i když je sbor neobsazen, pokračuje život 
sboru při službě sestry administrátorky a při výpomoci různých kazatelů a že 
ani v účasti na bohoslužbách nedošlo k výraznému poklesu. 

Tomáš Němeček, kurátor 

SVOLÁNÍ SBOROVÉHO SHROMÁŽDĚNÍ 

Staršovstvo Farního sboru ČCE v Liptále svolává  
na neděli 24. března 2013 v čase pravidelných bohoslužeb (od 10.00)  

sborové shromáždění. 

Toto shromáždění činí podle čl. 6 odst. 2 Jednacího a volebního řádu platná 
usnesení při jakémkoli počtu přítomných. Na programu jsou zprávy o životě 
a hospodaření sboru v roce 2012, schválení účetní závěrky a rozpočtu na rok 
2013.  

Na sborovém shromáždění proběhne také volba nového staršovstva na 
období let 2013–2019. Volit se bude 14 členů a 4 náhradníci. Staršovstvo 
předkládá k volbě tuto kandidátní listinu:    

Daňová Marcela (Liptál 343) 
Dědková Věra (Liptál 400) 
Fendrych Josef (Liptál 289) 
Gerža Jan (Liptál 325) 
Gerža Karel (Lhota 152) 
Gerža Karel (Liptál 334) 
Gřešáková Dana (Liptál 197) 
Halová Věra (Liptál 294) 
Kovář Jaromír (Liptál 313) 
Lukáš Dan (Lhota 1) 
 

Mikulcová Jarmila (Liptál 459) 
Mrnuštík Pavel (Liptál 392) 
Němeček Tomáš (Lhota 123) 
Obadal Karel (Lhota 158) 
Svobodová Anna (Liptál 214) 
Vaculík Miroslav (Liptál 25) 
Vaculík Pavel (Liptál 179) 
Vaculík Zdeněk (Liptál 178) 
Vaculíková Eva (Liptál 206) 
Vaculíková Soňa (Liptál 498) 



CO PŘIPRAVUJEME 
 
NOC KOSTELŮ 

Loni jsme se v našem sboru poprvé připojili k akci 
Noc kostelů. Jejím cílem je otevřít kostely a kaple 
ve městech i obcích návštěvníkům v neobvyklou 
dobu a připravit program podle místních možností. 
Letošní  program se teprve připravuje, ale termín si 
můžete poznamenat už teď: pátek 24. května 2013.  

KONFIRMACE 

Předběžně na neděli 24. června 2013 připravujeme v našem sboru konfirmační 
slavnost. Ke křtu nebo konfirmaci se už druhým rokem připravují Lenka 
Gřešáková, Kristýna Navrátilová, Petr Vaculík, Samuel Vaculík a Marie 
Vaculíková. Protože konfirmační příprava je společná pro mladé lidi z Liptálu 
i Jasenné, bude společná také jejich konfirmace v liptálském kostele za účastí 
obou sborů.  

ZÁJEZD NA SLOVENSKO NA OSLAVY PŘÍCHODU CYRILA A METODĚJE 

V letošním roce si připomínáme 1150. výročí 
příchodu věrozvěstů Konstantina (Cyrila) 
a Metoděje na Velkou Moravu. Českobratrská 
církev evangelická se po domluvě se Slezskou 
církví evangelickou a. v. a Evangelickou 
církví a. v. na Slovensku připojí ke  
společným oslavám, které se budou konat 
5. července 2013 na hradě Branč na západním 
Slovensku. Připravujeme na tuto akci sborový 
zájezd. Hlásit se můžete po bohoslužbách 
v kostele, kde je připraven přihlašovací arch, 
nebo dejte vědět některému z presbyterů.   

LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI 

Také v letošním roce připravujeme společně se sborem v Jasenné letní tábor 
pro děti, a to v termínu 14.–26. července 2013. Tábor se bude konat opět 
v Hošťálkové, na louce v indiánských týpí. Předpokládaná cena je 2.200 Kč. 
Tématem letošního tábora je „Divoký západ“. Přihlášky budou k dispozici ve 
škole v Liptále i na faře, informace podá ses. farářka Včelná. 



BOHOSLUŽBY O VELIKONOČNÍCH SVÁTCÍCH 
 
Velký pátek  
29.3. 10.00  bohoslužby s večeří Páně 

    kostel 
  14.00  nešpor s večeří Páně  

     Lhota, Obecní úřad 

Velikonoční neděle   
31.3. 10.00  bohoslužby s večeří Páně 
     kostel  

Velikonoční pondělí        
1.4. 10.00   bohoslužby     
     sborový dům 
 
 

Srdečně vás zveme nejen k bohoslužbám, ale také k dalšímu pravidelnému 
programu ve sboru. 

� Každé úterý dopoledne od 9.30 se na faře scházejí maminky s dětmi. Toto 
setkání je otevřeno všem, i těm, kdo nepatří do sboru. 

� Ve středu v 19 hodin probíhá na faře zkouška pěveckého sboru. Rádi mezi 
sebou přivítáme nové zpěváky – všichni jsme přece rádi, když bohoslužby 
nebo pohřební shromáždění obohatí svými hlasy pěvecký sbor.  

� Každou neděli zároveň s bohoslužbami probíhá také nedělní škola pro 
děti. V našem sboru je mnoho pokřtěných dětí, ale jen málo z nich přichází 
s rodiči nebo prarodiči na bohoslužby. Vybízíme proto rodiče a kmotry, 
aby věrni svému křestnímu slibu děti do shromáždění církve přiváděli, aby 
se mohly seznamovat s biblickou zvěstí i s životem církve. Nemusíte se 
bát, že by děti rušily nebo se nudily. Nedělní škola probíhá v krásných 
prostorách upravených pro děti a způsobem, který je pro ně přiměřený.       
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