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

advent a Vánoce 2014

Milí přátelé, bratři a sestry,
obracíme se na Vás jménem staršovstva s přáním nadějných adventních dní
a radostných Vánoc a zveme Vás ke společenství při bohoslužbách a sborových setkáních, které
se v Adventu a o Vánocích budou konat.

Děkujeme Vám všem, kdo na svůj sbor s láskou myslíte a dáváte to nejrůznějšími způsoby
najevo.
Za staršovstvo
Dalibor Titěra
Dana Rotkovská
Kurátor
farářka

SLOVO K VÁNOČNÍMU ZAMYŠLENÍ
Hle, Panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, to jest přeloženo
“Bůh s námi“.
Toto jméno – S námi Bůh – je neobyčejně zřetelným vyjádřením jádra vánoční zvěsti. Většině
dnešních lidí se zdá, že Bůh odešel, ponechal svět svému osudu a prostě s námi není… Vánoční
poselství říká: je to přesně naopak. Neodešel, nýbrž přišel. Není pryč, nýbrž je s námi. Mnozí lidé
si ovšem přejí takového Boha, který by byl nad námi, všecko sám zařizoval a z nás snímal
odpovědnost a šetřil nám námahu. Vánoční poselství ovšem nevypovídá: Bůh je nad vámi - tak, jak
byste si to vy přáli a představovali -, nýbrž je s vámi. Ve všem, čím jdete, ve všem, s čím se
trápíte. A dokonce je s námi, i když to nedokážeme rozeznat a nechceme uznat. Prostě je s námi
a my to žádným popíráním nezměníme. Je s námi jako dítě – jako ten, kdo si dává ubližovat a svou
pokorou zve k lásce. A ten, kdo to i se všemi důsledky pochopil, nemůže nevyznat: ano, Vánoce
jsou opravdu svátky radosti.
Nejsme tu sami. Je tu Immanuel. – S námi Bůh.

(z kázání prof. Jana Hellera)

OHLÉDNUTÍ … 600. VÝROČÍ OBNOVENÉHO VYSLUHOVÁNÍ PODOBOJÍ
Oslava proběhla v režii našeho seniorátu za hojné účasti evangelické a spřátelené veřejnosti
v neděli 12. října v centru Prahy. Zahájila ji ekumenická bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně
v Betlémské kapli. Další části bohatého programu – koncerty, přednášky, dílny pro děti, divadlo probíhaly na různých místech v centru Prahy. K oslavám podobojí byl připraven sborník o kostelu
Martin ve zdi ”Pijte z něho všichni“.
POZVÁNÍ PRO ADVENT A VÁNOCE
CESTA SVĚTEL
V sobotu 29. listopadu – před první adventní nedělí – se koná v Kralupech již podruhé Cesta
světel, ke které nás zve kralupská YMCA.
V 19:00 hodin na husitské faře koncert skupiny Shirim Ashirim.
KRABICE OD BOT
aneb Děti věnují dětem k Vánocům. Charitativní akce, která se osvědčila v loňském roce i
u nás, projekt Diakonie ČCE. Budeme rádi, pokud se i letos rozhodnete a připojíte
se se svými dětmi. Krabice shromažďujeme v kostele v době od 8. do 10.12. Pak budou odvezeny
do Prahy.
(Další informace na www.krabiceodbot.cz.)
BOHOSLUŽBY V ADVENTU A O VÁNOCÍCH
1.adventní neděle – 30. Listopadu v 9:00 hodin, bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně,
Seniorátní sbírka – fond pro bydlení seniorátního faráře.
2. adventní neděle – 7. prosince v 9:00 hodin, bohoslužby s hostem – dr. Z. Susa,
po skončení beseda o novinkách z nakladatelství Středokluky.
4. adventní neděle – 21. prosince
v 9:00 hodin na faře bohoslužby
v 10:00 hodin VÁNOČNÍ HRA DĚTÍ z nedělní školy v kostele (“VÁNOČNÍ KRIZE”)

Boží hod vánoční – 25. Prosince, bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně v kostele
(za nepříznivého počasí na faře), sbírka pro bohoslovce a vikariát.
Poslední neděle v roce – 28. prosince v 9:00 hodin, bohoslužby na faře, D. Titěra.
První neděle v novém roce - 4. ledna 2015 v 9:00 hodin na faře s vysluhováním Večeře
Páně
ŽENSKÝ KOMORNÍ SBOR CHRPY – BENEFIČNÍ ADVENTNÍ KONCERT
12. prosince v 17.30 kostel.
POHÁDKA O VÁNOČNÍ HVĚZDĚ
15. prosince v 17.00 kostel – akce pro děti a rodiče. Hrají libčičtí ochotníci (LOĎ)
ve spolupráci s mateřským centrem Malina.
SCANDULA – ZPÍVÁNÍ V ADVENTU A O VÁNOCÍCH
3. prosince v 18.00 Domov odpočinku ve stáří Krabčice
17. prosince v 18.00 Holubice – adventní zpívání v rotundě
20. prosince v 17.00 Rybova Česká mše vánoční - kostel
24. prosince v 15.30 štědrovečerní nešpory – kostel, Betlémské světlo – skauti Libčice
TAIZÉ – EVROPSKÉ SETKÁNÍ MLADÝCH V PRAZE
se uskuteční na přelomu roku, od 29. prosince do 2. ledna. Další informace získáte
na www.taizepraha.cz

PÁR ČÍSEL … INFORMACE O SBOROVÉM HOSPODAŘENÍ
Celkový stav finančních prostředků
Z toho:
Fond oprav (včetně dotace z MěÚ)
Volné prostředky ve výši

430.240,- Kč
277.500,- Kč
152.800,- Kč

Salár od členů sboru (k 31.10.) …..160.000,-Kč. V roce 2013 činil salár…….236.300,-Kč.
Staršovstvo děkuje každému z vás, kdo jste odpověděli vstřícně na prosbu zvýšit salár
o 10% ročně.
Povinné platby pro rok 2015:
Personální fond ……………..
Seniorátní repartice…………..
Celocírkevní repartice………..
Celkem………………………

85.200,6.419,12.958,104.577,-

Platíte-li salár nebo dar sboru hotově nebo bankovním převodem, neberte, prosíme,
na přiloženou složenku zřetel. Na Vaše dary a saláry Vám rádi na požádání vystavíme potvrzení
pro daňové účely. Číslo sborového účtu: 163 626 024/0300.

NA ZÁVĚR…..
V tmách čekáme tvůj, Kriste, jas,
nechť tvoje hvězda vede nás,
když zimní cestou jdem.
Ty rok co rok jsi přicházel,
tys naší bídou s námi šel
ve světě ztrápeném.

Dej poznat ve vánoční dny
víc nežli prázdné, klamné sny,
zjev pravdu, prosíme.
Sám obrať k nám svůj obličej
a radost místo smutku dej,
jež v sobě nosíme.

Snad bude někdy cesta zlá.
Kdo s tebou jde, ten odolá
a bude vítězem.
Jen dej nám, Pane, pokoj svůj
a na cestě nás posiluj,
když úzkou cestou jdem.

(Evangelický zpěvník, píseň 304)

Modlitba v Adventu:

Bože,
svěřujeme ti, jak jsme unavení z tohoto času.
Dobře víme, že má být pro naději a radost,
a nemáme na to dost sil.
Dobře víme, že kdybys k nám vstoupil,
proměnilo by se tolik věcí kolem nás i v nás,
a nám schází čas a síla, abychom tě vyhlíželi.
Bože, daruj nám Ducha svatého,
ať ještě rozpoznáme, kdy jednat a kdy zůstat v klidu,
kdy promluvit a kdy se ztišit –
ať rozpoznáme, že jsi obnovitel sil a že jsi blízko.

(Přijmi nás ještě i dnes – kniha modliteb, J.Vítek)

ZMĚNA TELEFONNÍHO KONTAKTU …
Na začátku nového roku bude zrušena pevná linka na faru, protože je využívána již zcela
výjimečně (233930823). K dispozici budou nadále dvě mobilní čísla a e-mail:
farářka Dana Rotkovská
kurátor Ing. Dalibor Titěra, CSc.

mob. 776798580, e-mail d.rotkovska@seznam.cz ,
mob. 607985393,

