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

Velikonoce 2013

SESTRY A BRATŘI, MILÍ PŘÁTELÉ LIBČICKÉHO SBORU,
zdravíme Vás a zveme k pravidelným akcím, k nedělním i svátečním bohoslužbám. Přijměte
také i další informace o životě našeho sboru.
Pokoj Vám

Buď Tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal!
Smrt již nemá práva, vítěz tys a král!

Evangelický zpěvník, píseň č. 346
Milí přátelé, sestry a bratři,
Kristus byl vzkříšen. Smíme s radostí zpívat chvalozpěv, že „smrt již nemá práva“. A smíme si
tu pravdu vzít osobně. Smrt již nemá práva v Kristově životě, ale nemá práva ani v životě našem.
Žijeme s nadějí, že Bůh dá jednou i nám povstat k novému životu. Ale zažíváme to už tady
na zemi. Ve svém všedním životě.
Zkusme si promítnout svůj dosavadní život. Jistě v něm najdeme nejméně jednu událost, o které
můžeme říct:“Tehdy mi začal nový život.“ Možná jsme se uzdravili po těžké nemoci. Možná jsme
byli dlouho sami a nečekaně potkali životní lásku. Možná jsme někomu nedokázali odpustit
a jednoho dne se přece smířili. Možná jsme žili ve strachu, ale přece jsme dostali odvahu. Možná
Nás život skřípnul tak, že jsme sice chodili, mluvili, pracovali, ale přesto jsme nic neprožívali,
připadali si jako „chodící mrtvola“. A přece jsme se znovu nadechli a rozkvetli.
Proměna toho, co se jevilo jako beznadějné – to bylo vzkříšení. Lépe řečeno: jedna ze stop
Kristova vzkříšení. Už dnes, tady a teď jsme proměňováni, oživováni, je nám dáno povstat
z našich „hrobů“ k novému životu. Už teď se děje vzkříšení. Mně i Vám.
Kéž toto ujištění o naději prožijeme o Velikonocích a kéž nám dělá život krásným a plným.

POZVÁNÍ PRO DOBU POSTNÍ A VELIKONOCE…
Do postní doby jsme vstoupili letos třetí únorovou nedělí (17. 2.) bohoslužbami s vysluhováním
svaté Večeře Páně. Celocírkevní sbírka je každoročně určena na podporu církevního tisku (Český
bratr, Kostnické jiskry, Bratrstvo).
VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ
Všechny členy sboru a jeho přátele zveme na výroční sborové shromáždění, které se bude konat
3. postní neděli 3. března v 9 hodin na faře. Patří k němu zpráva o životě sboru a o hospodaření
a rozprava o nich.
"TŘICÁTNÍCÍ" NA DOLE U TITĚRŮ
Se konají v pátek 22. března v 19 hodin, host: Marek Kraus.
VELIKONOCE
VELIKONOČNÍ POBOŽNOST S VYSLUHOVÁNÍM VEČEŘE PÁNĚ PRO SENIORY
Zelený čtvrtek 28. března ve 14.30 hodin. Holubice, u Millerů.
PAŠIJE
Na Velký pátek 29. března v 19 hodin v libčickém kostele, připravujeme bohoslužbu s čtením
pašijí a vysluhováním Večeře Páně.
BOHOSLUŽBY – BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
Se konají v neděle 31. března v 9 hodin v kostele (začátek letního času!). Celocírkevní sbírka na
velikonoční neděli se ohlašuje jako Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty, což je celocírkevní
stavební fond. Do konce května bude probíhat sbírka jednotlivých darů na Jeronýmovu jednotu.
VELIKONOČNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
Libčidká Scandula pod vedením Jana Šindeláře zazpívá velikonoční skladby 1. dubna
v 18 hodin.v kostele (velikonoční pondělí).

DALŠÍ POZVÁNÍ …
BOHOSLUŽBY S HOSTEM
Budou první neděli po Velikonocích, 7. dubna, naším hostem je tentokrát dr. Zdeněk Susa.
FESTIVAL PĚVECKÝCH SBORŮ „OD CHORÁLU PO WAJSARA“
Se bude konat v sobota 18. května od 13.30 v kostele. Téma letošního 5. ročníku je hudební
procházka staletími, aneb od chorálu po Wajsara. Na farní zahradě bude probíhat po celé
odpoledne výtvarná dílna pro děti.
SVATODUŠNÍ SVÁTKY
Boží hod svatodušní, neděle 19. května, bohoslužby v 9 hodin s vysluhováním Večeře Páně.
Sbírka pro práci Diakonie naší církve.

NOC KOSTELŮ – PÁTEK 24. KVĚTNA
V roce 2005 se uskutečnila první Noc kostelů (Lange Nacht der Kirchen) ve Vídni a během čtyř
let se spontánně rozšířila do celého Rakouska. V roce 2009 Noc kostelů „překročila hranice“
i do naší republiky a později i na Slovensko. Jejím cílem je otevřít prostory církevních staveb
lidem, kteří by možná měli ostych přijít na bohoslužby nebo na dveře kostela zaťukat. Během
této noci jsou v otevřených kostelech připraveny komentované prohlídky, koncerty, divadelní
představení, rozhovory apod., někde jsou otevřeny i běžně nepřístupné části kostelů. Více si
o této akci můžete přečíst na internetu na www.nockostelu.cz
Letos poprvé se přidává k této akci i náš sbor. Pozvánky s chystaným programem budou včas
k dispozici, abyste mohli pozvat i své přátele a známé.
NEDĚLE S HOSTEM
Na Trojiční neděli, 26. května, bude v Libčicích kázat emeritní farář Miloš Rejchrt.
Po bohoslužbách bude ještě příležitost ke společnému rozhovoru.
„OTEVŘENÁ ZAHRADA“ TENTOKRÁT TROCHU JINAK …
V neděli 2. června se setkáme k bohoslužbám výjimečně až odpoledne, ve 14 hodin! Bude při nich
pokřtěn druhý syn manželů Vrzáčkových, Šimon. Po bohoslužbách v 15 hodin začíná program
pro děti i dospělé na farní zahradě.
FESTIVAL TICHÝ HLAS PRO SVATOU ZEMI
zahájí v neděli 9. června ve 14 hodin ekumenická bohoslužba v libčickém katolickém kostele
sv. Bartoloměje. Poté začíná program na zahradě katolické fary i v našem kostele. Zazní
spirituály, folkové písně a především židovská hudba různých žánrů.

VĚCI HOSPODÁŘSKÉ – SBOROVÉ FINANCE …
Celkový stav našich finančních prostředků
Z toho: dotace MěÚ 2012
Fond generálních oprav
Zbývající volné prostředky činí

228700,- Kč
40000,-Kč
88300,-Kč
100400,- Kč

Naše povinné výdaje pro tento rok jsou:
seniorátní repartice (5.910,- Kč), celocírkevní repartice (11.705,- Kč), Pesonální fond (78.500,Kč), celkem 95.115,- Kč, dále roční splátka půjčky z JTD na opravu fasády kostela ve výši 7.600,Kč. Nájemné bohoslužebné místnosti v Kralupech bylo letos zvýšeno z 8.200,- na 10.000,- Kč.
Děkujeme Vám všem, kdo jste vloni zaplatili salár, tj. roční příspěvek člena církve na fungování
sboru.
V roce 2012 salár zaplatilo 77 plátců v celkové výši 240.800,- Kč.
256.400,-Kč)
Číslo sborového účtu: 163626024/0300.

(V roce 2011 činil salár

V KOSTELE A O PENĚZÍCH ?
Je špatné, když je peněz moc, a také, když je peněz málo. V prvém případě se mohou stát
pokušením sloužit mamoně, jak praví evangelium (Mt 6:24, Lk 16:13). Ve druhém případě "bída
z lidí lotry činí", jak praví klasikové (V+W). Ale jinak samy o sobě peníze hříšné nejsou, a když je
jich tak akorát, lze je použít k mnoha dobrým věcem. Doma i v kostele.
Sborová vydání zahrnují údržbu budov, nájmy, energie, cestovní a materiálové náklady, příspěvek
do ústředí církve (repartice a celocírkevní sbírky) a příspěvek do farářského fondu (příprava
na dobu, kdy platy farářů nepůjdou ze státního rozpočtu, jak je tomu dosud). Sborové příjmy
tvoří výdělky z pronájmů (my žádné nemáme), z hospodářské činnosti (také nula) a z darů. Dary
od města či od firem jsou spíše sporadické, takže zbývají dary od členů sboru (salár a účelové
dary).
Salárníků je kolem 80 a poskytnou sboru v průměru po třech tisících korun za rok. To je
250 korun za měsíc, někdo může dát víc, někdo méně. S tím se počítá.
Do budoucna hledíme s nadějí, že Libčický evangelický sbor bude existovat i nadále. Při tzv.
bohoslužbách pro děti bývá v kostele často více dětí než dospělých, takže není zas tak obtížná
představa, že sborová práce bude zdárně pokračovat. Bude na to sbor stačit i finančně?
Zjednodušeně řečeno: budeme muset trochu v obětavosti přidat. Příjmy jsou už léta stabilní.
Ovšem máme-li stačit hradit nutné výdaje, a pokud bychom chtěli v dohledné době uskutečnit
stavební záměr s výstavbou nového pěkného zahradního domku, staršovstvo odhadlo potřebné
zvyšování příjmů asi na 10 % ročně. Při průměrném měsíčním saláru 250 korun dělá toto zvýšení
25 korun. To by nemusel být problém. Těm, kdo to mohou využít, vystaví sborová pokladní
potvrzení o daru, který se dá odečíst od daňového základu.
Proto to píšu, abychom to věděli, a abychom si promysleli, kolik každý z nás může do sborového
hospodaření přispět.
Mnozí z nás udělali zkušenost, že nejsnáze člověk uhradí menší částku častěji, než velkou sumu
na konci roku. Proto si staršovstvo dovoluje doporučit členům svého sboru, aby uvážili možnost
rozložit si placení saláru do měsíčních příspěvků. Ten, kdo má bankovní konto, může si jednoduše
zřídit trvalý příkaz k úhradě na číslo sborového konta. Příkaz je sice tzv. trvalý, ale jde snížit,
zvýšit nebo zastavit, kdy budete chtít. Pod čarou je nápověda. Můžete ji vyplnit, vystřihnout
a donést do své banky nebo spořitelny. Tam už budou vědět, co a jak. Nebo se obraťte
na kohokoliv ze staršovstva.
Děkujeme.
Dalibor Titěra, kurátor
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