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SESTRY A BRATŘI, MILÍ PŘÁTELÉ LIBČICKÉHO SBORU,

Kristus byl vzkříšen. Ježíš vstal z mrtvých. To je evangelium. To je základ, na kterém stojí
křesťanství. Jsou to události, které vzbuzují úžas. Berou nám dech. Ale přinášejí také víc otázek
než odpovědí
….. už od počátku.
Čemu věříme my křesťané z pohledu nekřesťanů? Jak se dá na to odpovědět? Jistě, víra se
nedá dokázat. O víře nelze nikoho přesvědčit. Ale dá se docela prostě říct,
že věříme, že na svůj život nejsme sami.
O tom vypráví příběh o učednících jdoucích do Emaus. Chce být ujištěním,
že je tu někdo, kdo nás v životě doprovází. Kdo nám naslouchá. A nejde přitom ani někde vpředu
jako
vojevůdce.
Ani
nás
netlačí
a
nepostrkává
zezadu
jako
nějaká
opora
pro nejhorší případ nebo kontrola. Ani se nám nestaví jako autorita do cesty, aby nám řekl:“Jdete
špatně, čelem vzad!“
On jde vedle nás jako blízký člověk. Jako přítel. Jako rovný s rovným. Tak jako šel s učedníky,
když se vzdalovali z Jeruzaléma.
Někdy ho také dost dlouhou dobu nevidíme a neslyšíme, než najdeme lepší směr cesty. Někdy
ho
jenom
nemůžeme
rozeznat
v bližním,
který
jde
cestou
s námi…
Často
až ve zpětném pohledu vidíme, kde všude nás silně zasáhla jeho přítomnost. Kdy se stalo
skutečností, že „šel s námi, zemřel za nás a jde před námi. Boží Syn, Bůh sám,
… Alfa i Omega, Pravda i život.“

POZVÁNÍ PRO DOBU POSTNÍ A VELIKONOCE…
VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ
se bude konat 2. neděli postní 16. března
v 9 h na faře. Jsou k němu zváni všichni členové sboru a jeho přátelé. Patří k němu zpráva o životě
sboru a o hospodaření a rozprava o nich.
VELKÝ PÁTEK 18. dubna
a s vyluhováním sv. Večeře Páně.

(v

kostele)

v 19

hodin

bohoslužba

se

čtením

pašijí

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
neděle 20. dubna (v kostele) v 9 hodin bohoslužba
s vysluhováním sv.Večeře Páně. Sbírka na Velikonoční neděli je určena jako Hlavní dar lásky
Jeronýmovy jednoty. Až do konce května bude pokračovat sbírka jednotlivých darů. Jsou to
finance, které se rozdělují na opravy a stavební investice. Libčický sbor v minulých letech dostal
opakovaně takový dar.
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 21. dubna v 18 hodin Koncert duchovní hudby v kostele. Missu
brevis Z. Lukáše zazpívá pěvecký sbor Scandula. (www.scandula.cz)
DALŠÍ POZVÁNÍ …
FESTIVAL PĚVECKÝCH SBORŮ v sobotu 17.
6. ročník se uskuteční s mezinárodní účastí
a ze Slovenska. Doprovodný program pro děti
na farní zahradě. Nebude chybět občerstvení. Akce,

května v kostele a na farní zahradě. Letošní
– přijedou pěvecké sbory ze Švédska
je připraven v průběhu celého odpoledne
která potěší všechny hudbymilovné přátele.

NOC KOSTELŮ Začne v pátek 23. května v 18 hodin na mnoha místech po celé republice.
V Libčicích chystáme letos divadlo pro malé i velké, koncert s účastí libčické ZUŠ, výstavu
fotografií R.Hübnera. Chceme tak otevřít kostel trochu víc i pro ty, kteří
by do něj třeba jinak nevstoupili.
BOŽÍ HOD SVATODUŠNÍ
sbírka pro Diakonii.
OSLAVY

600.

neděle 8. června, bohoslužby v 9 h s vysluhováním Večeře Páně,

VÝROČÍ
OBNOVENÉHO
VYSLUHOVÁNÍ
POD
OBOJÍ
proběhnou v neděli 12. října 2014. „Od 10:00 hodin se budou
konat slavnostní ekumenické bohoslužby v Betlémské kapli,
samozřejmě s vysluhováním večeře Páně pod obojí,“ říká Roman
Mazur, senior Pražského seniorátu Českobratrské církve
evangelické.
Po obědě se pak účastníci budou moci ve třech programových
blocích od 12:30 do 18:30 hodin zúčastnit dalších doprovodných
akcí v Betlémské kapli, v kostele Martin ve Zdi a v blízkém okolí:
divadelního vystoupení, procházek Prahou po stopách husitského
hnutí, přednášek, koncertů, pěvecké dílny, rukodílen a dalších.
(www.nase-reformace.cz)

YMCA V KRALUPECH – ZPRÁVY A POZVÁNÍ …
Od podzimu jsme ve spolupráci s Městským muzeem Kralupy uspořádali tři přednášky
k historickým výročím určené pro studenty gymnázia i širokou veřejnost. V listopadu nám historik
Vladimír Vavřínek přednášel k výročí 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje
na Velkou Moravu, v předvánočním čase jsme si s Milošem Rejchrtem zpěvem žalmů připomněli 400.
výročí vydání Bible kralické a v únoru vzpomínali Jakub S. Trojan a Petr Placák na Jana Palacha
a Palachův týden v roce 1989.
Začali jsme doučovat dvě děti v Libčicích. Stále hledáme další dobrovolníky, kteří
by byli ochotni doučovat hodinu týdně.
Od května budeme pořádat jednou měsíčně Ateliér pod širým nebem, při němž se vždy jedno
místo v Kralupech promění ve výtvarnou dílnu otevřenou všem příchozím.
YMCA je nejstarší mládežnická organizace. V červnu to bude 170 let, kdy byla založena. Oslavy
výročí spojíme s městskými oslavami Dnů Kralup. Určitě se můžete těšit na 2. Otevřený turnaj
v KUBBu a jistě to nebude to jediné.
K fanouškům kralupské Ymky přibyl také Radek Novotný, farář Církve bratrské, který slouží
v Kralupech. Radek byl v letech 2011-2013 generálním sekretářem YMCA v ČR.
Staňte se fanoušky YMCA Kralupy na facebooku: www.facebook.com/ymcakralupy nebo
sledujte aktuality na http://ymcakralupy.wordpress.com

Honza Vrzáček, Petra a Jan Kameníkovi
O PENĚZÍCH I PO ROCE ?
Před rokem jsem se zde zamýšlel, jak si v našem sboru
V církevním prostředí se často používá slovo obětavost. Oběti
k bohoslužbě, případně k modloslužbě. Ale salár dnes asi jako
spíš nám to připadá jako forma daní. V Německu například se církevní daň
hlavně aby byly správně spravovány a používány.

vedeme ekonomicky.
se tak nějak hodí
oběť nepociťujeme,
vybírá. Daně chápeme,

Jak tedy náš sbor hospodaří se získanými prostředky? Podrobná čísla jsou ve zprávě, kterou
sestra
Holubová
připravila
pro
výroční
sborové
shromáždění.
Hospodaření
je
v kladných číslech, ale potřebný přebytek na stavbu zahradního domku s větší sborovou místností
se potěšitelně zvyšuje a začínáme uvažovat o zadání projektu a výběru dodavatele.
Když jsem porovnal naše saláry, dary a mimořádné sbírky za rok 2013 s rokem předchozím, je
to zřetelně lepší. Díky všem. Vybralo se přes 300 tisíc korun a to hlavně
na salárech. Přáli jsme si alespoň desetiprocentní nárůst, toto přání jsme společnými silami
překonali.
Rok

příjmy

2009

256 120 Kč

2010

250 470 Kč

2011

256 390 Kč

2012

240 840 Kč

2013

334 320 Kč

V tabulce je vidět, jak je naše ekonomická síla (opět v součtu saláru, mimořádných sbírek
a darů) rozložena na kategorie, podle příspěvků připadajících na měsíc. Další tabulka ukazuje
souhrnné roční sborové příjmy. Rok 2013 tedy zřetelně překonal téměř neměnnou řadu posledních
5 let.
Salár měsíčně

2011

2012

2013

do 50 Kč

18

14

17

51 - 100 Kč

10

13

6

101 - 200 Kč

17

6

14

201 - 400 Kč

10

11

5

401 - 800 Kč

12

8

10

801 - 1600 Kč

1

3

7

1601 a více

3

1

4

Salárníků

71

56

63

Další z nás udělali zkušenost, že měsíční příspěvky hrazené přímo z účtu jsou velmi pohodlné
a v rodinném rozpočtu se dobře rozplynou. Proto staršovstvo znovu dovoluje možnost, rozložit si
placení
saláru
do
měsíčních
příspěvků.
Zřízení
trvalého
příkazu
k úhradě na číslo sborového konta je velmi snadné. Příkaz jde snížit, zvýšit nebo zastavit, kdykoli
je potřeba. Děkujeme, že se na potřebách sboru podílíte ne z pocitu povinnosti,
ale proto, že sbor a jeho hmotné zázemí je kousek domova každého z nás.
K LEFu přikládáme složenku, kterou můžete zaplatit salár nebo poukázat svůj dar sboru.
Můžete využít také sborový účet číslo 163626024/0300. … Děkujeme.

Dalibor Titěra, kurátor
NA ZÁVĚR …

Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá,
zůstaň s námi, den se nachýlil.
Zůstaň s námi, už se připozdívá,
zůstaň s námi, když ubývá sil.
Otevírej oči, které nevidí tě,
nevidí pravdu, znají jenom klam.
Důvěru probuď v nás, jakou mívá dítě,
promluv k nám, Pane, řekni:“Pokoj vám!“
Do svých ran vlož ruce skleslé pochybností,
zrno v zem vsáté zas nám připomeň,
pozvání k slávě tvé, bílé roucho hostí,
čas, který chystá přebohatou žeň.

(EZD 622)

farářka:
Dana Rotkovská, mob. 776798580, e-mail d.rotkovska@seznam.cz ,
kurátor:
Ing. Dalibor Titěra, CSc., mob. 607985393,
libcice.evangnet.cz

