občasný zpravodaj
Libčické Evangelické
Farnosti
Libčice, Holubice, Kralupy, Roztoky, etc…

advent a Vánoce 2013

Sestry a bratři, milí přátelé libčického sboru,
pozdravujeme vás z libčického kostela a na začátku Adventu posíláme podzimní LEF
za staršovstvo sboru
Dalibor Titěra-kurátor a Dana Rotkovská-farářka
KŘESTNÍ NEDĚLE

V neděli 20. října jsme se v naplněném kostele při křestních bohoslužbách radovali
ze křtu tří dětí a jednoho dospělého. Při křtu byli svěřeni do Božích rukou: Amálka Pařízková,
dcera Lenky a Karla Pařízkových z Toušeně, Natálka a Anežka Brožkovy, dcery Šárky a Tomáše
Brožkových z Holubic a Jakub Jáč z Prahy, který prošel dvouletou předkřestní přípravou.
Kmotry pokřtěných dětí jsou: Kristýna Millerová pro Amálku, pro Natálku Lenka Pařízková
a pro Anežku Eva Millerová. Kromě křestního slibu vybraly kmotry dětem také biblický verš, který
je bude provázet v životě a připomínat jim jejich křest.

Pane, kolem nás je tolik lidí, kteří žijí sami a bez naděje. Kteří tě neznají nebo nechtějí znát.
Prosíme Tě, dej nám milost být jim světýlkem, které jim ukáže, že je ještě něco,
o čem nevědí a co je tu i pro ně. Myslíme na naše blízké, na přátele,
na lidi ve škole i v práci i na ty, co třeba potkáváme na ulici.
Prosíme Tě o požehnání pro tento sbor: ať je pro nás místem radosti a naděje. Ať jsme
společenstvím těch, kteří poznali, že z různých důvodů potřebují Tvoji blízkost. Modlíme se za
všechny, kteří tu byli jako děti pokřtěni a konfirmováni. Ať je dokážeme znovu pozvat. A ať
mohou na nás vidět, že to stojí za to….amen

(Z přímluvné modlitby při křestních bohoslužbách)

OHLÉDNUTÍ … SBOROVÁ VIZITACE
V neděli 15. září proběhala v našem sboru plánovaná vizitace dvou členů seniorátního výboru
f.P.Firbase a J.Maška. Citujeme závěrečná slova z jejich zprávy:

Libčice jsou menším sborem, který má ale živé jádro střední a mladší generace, která považuje
sbor za svůj skutečný duchovní domov. Je sborem rodinného typu, jeden
o druhém ví, ale zároveň je to společenství otevřené směrem ven…Sbor je převážně diasporní,
ale zůstává soustředěn kolem nedávno opraveného kostela, kde se chystá přístavba dalších
prostor pro společné akce, otevřené i navenek.

ZPRÁVY ZE SENIORÁTU
V sobotu 9. 11. se konal konvent Pražského seniorátu ve sboru v Kobylisích. Součástí zprávy
seniorátního výboru je i toto poděkování:

„V rámci vizitačních návštěv sborů se jako vizitující setkáváme především v menších sborech
s velikou
obětavostí
sborových
pokladníků
a
účetních,
kteří
bez
nároku
na finanční odměnu konají tuto náročnou a někdy nevděčnou a málo viditelnou sborovou službu.
Nepovažujeme to za samozřejmé a chceme jim tímto způsobem vyjádřit náš dík a uznání.“

Takové poděkování vyslovili osobně členové seniorátního výboru F.P.Firbas a J.Mašek také naší
pokladní, sestře Marii Holubové, při vizitaci v neděli 15. září.
Farářská instalace v Berouně
17. listopadu se konala instalace faráře Mikuláše Vymětala ve sboru v Berouně. Čtvrtinu svého
úvazku bude věnovat také práci se sociálně vyloučenými lidmi.
Novou seniorátní farářkou pro mládež byla na konventu zvolena Martina Lukešová.
Je to její první příležitost ke službě v ČCE.

FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI, etc …

Celkový stav finančních prostředků
Z toho:
Fond oprav
Dotace MěÚ Libčice (za 2 roky)
Volné prostředky ve výši

290.188,- Kč
109.260,- Kč
80.000,- Kč
100 928,- Kč

Salár od členů sboru (k 31.10.)
168.160,- Kč
(V roce 2012 zaplatilo salár 77 plátců v celkové výši 240.800,-.Kč)
(V roce 2011 činil salár 256.400,-.Kč)
Staršovstvo děkuje každému z vás, kdo jste odpověděli vstřícně na prosbu z výročního
sborového shromáždění - zvýšit salár o 10% ročně.
K LEFu přikládáme složenku pro ty z vás, kteří chtějí touto cestou zaplatit salár nebo
poskytnout sboru finanční dar. Na požádání vám vytavíme potvrzení pro daňové přiznání.
K dispozici je také sborový účet číslo 163 626 024/0300.

YMCA V KRALUPECH
Ke vzniku kralupské pobočky pražské YMCY dal před rokem podnět Jan Vrzáček spolu
s několika svými přáteli a spolupracovníky. Společně se tak snaží pokrýt služby pro rodiny, které
v Kralupech
chybí.
Velký
zájem
ze
strany
sociálních
pracovnic
i
rodin
je
o individuální doučování dětí. Příští rok by chtěli doučovat 15 dětí (znamená to tedy najít 15
dobrovolníků z řad studentů nebo seniorů).
Další aktivitou jsou přednášky v Městském muzeu (zveme):
20.11. ve 14:30 přednáška V.Vavřínka o Cyrilovi a Metodějovi
11.12. Miloš Rejchrt promluví o Bibli kralické a doprovodí zpěvem žalmů.
30.11. chystá kralupská YMCA ve spolupráci s kralupskými skauty Cestu světel.
V 15:30 dílna na tvorbu lampionů ve skautském domě na Báře
V 17:00 lampionový průvod do Lobečku. Slovem provází Dalibor Titěra.
YMCA je společenství lidí, kteří mají chuť přispívat k celkovému rozvoji lidství svého
i svých bližních. To celkové značí trojúhelník v logu YMCA. Jeho jednotlivé strany značí ducha,
duši a tělo.
YMCA jako prostor pro každého bez ohledu na vyznání.
YMCA jako most mezi mocí a bezmocí.
YMCA jako šance pro vaše nápady a nápady vašich dětí.
Více informací je možné nalézt na:
www.facebook.com/ymcakralupy, web: ymcakralupy.wordpress.com,
kontakt: Jan Vrzáček 775 27 46 32, kralupy.ymca@gmail.com.

KRABICE OD BOT …
aneb Děti darují dětem k Vánocům. Tato charitativní akce proběhne letos i u nás. Znamená to:
naplnit krabici od bot vhodnými věcmi: pastelky, sešity nebo bloky na kreslení, hračky, hezké
tričko, bonbóny… přidat vánoční pozdrav, hezky zabalit a navrch nalepit štítek,
pro koho je krabice určena: chlapec nebo dívka a v jakém věkovém rozmezí: 2-4 roky,
5-9 let, 10-14 let.
Takovou krabici dostane k Vánocům chudé dítě a určitě mu udělá radost. Možná nedostane
skoro žádné jiné vánoční dárky.
Krabice shromažďujeme v Libčicích v kostele do pátku 6. 12., Pak budou odvezeny
do sběrného místa v Praze.
Další informace na www.krabiceodbot.cz.

NA ZÁVĚR….. POZVÁNÍ PRO ADVENT A VÁNOCE
SCANDULA – zpívání v Adventu a o Vánocích
Domov odpočinku ve stáří v Krabčicích
Koledy pro ÚJV Řež (sponzor Scanduly)
Adventní zpívání v holubické rotundě

středa 11.12. v 18:00
čtvrtek 12.12. ve 14:30
středa 18.12. v 18:00

Rybova Česká mše vánoční - Kralupy katolický kostel v pátek 20.12. v 17:30
Rybova Česká mše vánoční - Libčice-kostel v sobotu 21.12. v 18:00
Štědrovečerní nešpory - Libčice-kostel, 24.12. v 15:30

BOHOSLUŽBY V ADVENTU A O VÁNOCÍCH
1. prosince vstoupíme do Adventu. Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně v 9:00 hodin.
Seniorátní sbírka na doplnění fondu solidarity.
3. neděle adventní 15.12. bohoslužby s hostem-dr.Z.Susa. Po skončení představí autor svou
novou knihu, která nese název „Jak roste pes“.
4. neděle adventní 22.12. v 9:30 v kostele vánoční hra T. Najbrta „Svět se mění“, kterou
připravily děti z nedělní školy,
bohoslužby v Kralupech v 10:30 s vysluhováním Večeře Páně.
Boží hod vánoční 25:12. bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně v 9:00 na faře, sbírka
pro bohoslovce a vikariát
29:12. bohoslužby v Libčicích v 9:00 na faře, D.Titěra
BOHOSLUŽBY V NOVÉM ROCE
Neděle 5. ledna 2014, 9:00 hodin s vysluhováním Večeře Páně.
Neděle 19.
1. kromě dopoledních
v Kralupech na husitské faře.
farářka:
kurátor:

bohoslužeb

ekumenická

bohoslužba

Dana Rotkovská, mob. 776798580, e-mail d.rotkovska@seznam.cz ,
Ing. Dalibor Titěra, CSc., mob. 607985393,

v 16:00

