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

Velikonoce 2015

SESTRY A BRATŘI, MILÍ PŘÁTELÉ LIBČICKÉHO SBORU,
zdravíme Vás a zveme ke společenství při bohoslužbách a dalších sborových setkáních.
Přijměte také i další informace o životě našeho sboru.

„Proto Kristus umřel a z mrtvých vstal, aby se stal Pánem mrtvých i živých.“ Ř 14,9
Nedělí 22. února jsme vstoupili do postní doby. Ale o co v postu vůbec jde? K čemu je půst
dobrý? Máme si tak trochu vyzkoušet, co s námi nedostatek udělá? Máme si trochu pocvičit vůli a
tělo? Možná. Proč ne? Trocha nezávislosti nám lidem, zpohodlnělým konzumním stylem života, jistě
neuškodí. Pocvičit se v kázni. Vyzkoušet si vlastní odolnost – na to začínají lidé v přesycené
společnosti znovu slyšet…
Ale apoštol Pavel na to moc neslyší. V jeho očích je „cvičení těla užitečné pro málo věcí.“ Zato
vybízí: „Přinášejte sami sebe jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba.“
Tedy: nedávejte něco, ale dejte sami sebe. Přinést sami sebe znamená především nezůstat sám
mimo. Nenastrčit místo sebe jenom dobrý skutek. Splněnou povinnost. Nějaký výkon.
Nedávejme si další závazky. Pán Bůh ani druzí nepotřebují naše výkony. Touží
po člověku. A o tom je asi půst. Nejde o to přidat ke svým záměrům další, ale udělat v sobě místo:
pro druhé lidi. Pro Pána Boha. Pro přijetí něčeho nového. Pro život z milosti.
Přejeme Vám pokojný a smysluplně prožitý postní čas.

Dalibor Titěra, kurátor

Dana Rotkovská, farářka

POZVÁNÍ PRO DOBU POSTNÍ A VELIKONOCE…
Výroční sborové shromáždění se bude konat 4. postní neděli 15. března v 9 hodin. Vyslechneme
při něm zprávu o životě sboru a zprávu o hospodaření za minulý rok.
Jarní seniorátní konference se uskuteční 21. března v 9.30 ve sboru Praha-Braník. Prof. Jana
Nechutová promluví na téma: Mistr Jan Hus a jeho význam pro naši dobu.
Velký pátek
a Večeří Páně.
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Boží hod velikonoční 5. dubna v 9 hodin, kostel, bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně, sbírka
na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty.
Velikonoční pondělí 6. dubna v 18.30 hodin, kostel, koncert duchovní hudby - program připravuje
Scandula a její hosté.
Svatodušní neděle 24. května v 9 hodin, bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně, sbírka pro
Diakonii.
DALŠÍ POZVÁNÍ …
FESTIVAL PĚVECKÝCH SBORŮ sobota 16. Května.
Letošní téma: Ochutnávky různých žánrů sborového zpěvu. Dopolední pěvecká
v ZUŠ (10-12 hodin). Odpolední program v kostele a na farní zahradě od 14 do 19.30 hodin.
Občerstvení a doprovodný program také pro děti.

dílna

NOC KOSTELŮ
se letos koná v pátek 29. května v 18 hodin. Dr. Z. Susa přijal pozvání promluvit
o životě M.Jana Husa a přiblížit nám jeho odkaz. Truvérskou mši Petra Ebena zazpívá ženský
pěvecký sbor Chrpy za varhanního doprovodu Petry Kameníkové.
HUSŮV ROK 2015
V červenci uplyne 600 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. Hus zosobňuje v českých
dějinách zejména boj za pravdu a morální čistotu. Připomínkou jeho reformních myšlenek a oslavou
tohoto výjimečného člověka budou Husovské slavnosti. Oslavy proběhnou v neděli 5. a v pondělí 6.
července v centru Prahy. Nabídnou pestrou škálu duchovních a kulturních akcí od bohoslužeb přes
koncerty,
divadelní
vystoupení
až
po přednášky a diskuse. Přípravy můžete sledovat na www.husovskeslavnosti.cz.
JAN HUS … ÚRYVKY …
Modlitba:
Ó nejsladší Kriste, táhni nás slabé za sebou, poněvadž když ty nás nepotáhneš, nemůžeme tě
následovat. Dej statečného ducha, aby byl pohotový, a je-li tělo mdlé, ať předchází, prostředkuje i
následuje tvá milost, protože bez tebe nemůžeme nic činit, a dokonce ne pro tebe jít na ukrutnou
smrt. Dej ducha odhodlaného, srdce nebojácné, víru pravou, naději pevnou a lásku dokonalou,
abychom za tebe nasadili nejtrpělivěji a s radostí svůj život.
Výklad Ježíšova pokušení na poušti
Aby mohl člověk státi nepřemožen od ďábla, jest mu potřebí, aby věrou, nadějí a láskou byl
osvícen, neb ku přemožení ďábla jest velmi člověku užitečné, aby z Boží milosti

byl Písmem osvícen, jímž by se bránil ďáblu, jakož i Kristus bránil se jeho trojímu pokušení a
přemohl ho Písmem, jakož ukazuje evangelium sv. Matouše. Příprava proti ďáblu jest, aby člověk
byl pilen služby Boží, jednak se modle, jednak umí-li psáti, píše, jednak o něm zpívaje, jednak
obcuje vesele s jinými rozumnými, již Boha milují. A zvláště aby nebýval sám mnoho o samotě v těch
věcech, jež nejsou mnoho potřebné ke spasení. Nebo samotného člověka nalezna ďábel, rád ho láká
pilně.
(spis Dcerka)
Husova asi nejznámější slova jsou napsána také na reliéfu z roku 1915 nad vchodem našeho kostela:
Protož, věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj
pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: neboť pravda tě vysvobodí od
hříchu, od ďábla, do smrti duše a konečně od smrti věčné, jenž jest odloučení věčné od
milosti Boží.
SALÁR A DALŠÍ DARY V ROCE 2014 …
V uplynulém roce se sešlo na kontě salárů a darů 270 tisíc korun, což je částka solidní
a na běžné potřeby sboru postačující. Bylo to však o 64 tisíc korun méně než v roce 2013. Je
pravda, že ubylo několik salárníků (někteří možná v minulém roce jen zapomněli přispět, však ono to
letí...). Také se asi o 10 % snížila průměrná výše našeho příspěvku. Jeho průměr činí kolem 360
korun měsíčně, vloni to bylo něco přes 400 korun. Rozdíl čtyřiceti korun však udělá v roční sumě a v
celém sborovém rozpočtu několik desítek tisíc korun. Žádná alarmující situace to není, ale proto
údaje píšeme do LEFa, abychom měli salár na paměti. Je praktické a méně to zatěžuje rodinné
výdaje, když platíme salár v pravidelných měsíčních splátkách a nikoliv jednou za rok, jak to bývalo
dříve zvykem. Pohodlné je platit salát převodem z účtu, například pomocí trvalého příkazu. Pro
připomenutí uvádíme sborový účet: 163626024/0300. Platby v hotovosti můžete předat sestře
Marii Holubové. Na tuto platbu, stejně jako na platbu bezhotovostní dostanete potvrzení.
Na co všechno peníze potřebujeme, je uvedeno ve sborovém rozpočtu, o kterém se hovoří na
každém výročním sborovém shromáždění.
Máme stále před sebou stavbu zahradního domku pro nedělní školu, zkoušky zpěvu
a rozmanité další akce. Budou také nutné důkladnější opravy bytu na faře. Staršovstvo rovněž vloni
odsouhlasilo, že pro náš sbor pořídíme kvalitní přenosný klávesový nástroj, nejlépe s rejstříkem
klavíru i varhan. Hledáme vhodný model, rozpočet už s tím počítá.
I letos děkujeme všem těm, kdo se na potřebách sboru podílíte ne z pocitu povinnosti,
ale proto, že sbor je kousek domova každého z nás.

Dalibor Titěra, kurátor

Přehled ročních salárů podle výše
Výše saláru v Kč
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Přispělo celkem osob či rodin

OČEKÁVAJÍ NÁS ZMĚNY …
Na konci letních prázdnin 2015 končí svoji dlouholetou službu v libčickém sboru farářka Dana
Rotkovská a odchází do Prahy. Libčický sbor tak po řadě let bude hledat nového duchovního. Nové
začátky jsou příležitostí k různým změnám. Chceme při tom prosit o moudrost a Boží vedení pro
sbor i pro Danu. Za vše, co jsme spolu prožili jsme vděčni.

NA ZÁVĚR …

Šly zrána ke hrobu Marie Magdaléna
a matka Jakuba a ještě jedna žena
sobě pro útěchu, mrtvému na památku,
šly zrána ke hrobu dva dny po Velkém pátku.
Šly zrána ke hrobu a hrob byl otevřený,
tak dovnitř vstoupily zmíněné již tři ženy.
Kampak se poděl ten, za nějž šly držet smutek?
Chtěly mu prokázat poslední dobrý skutek.
A když si říkaly, že to snad není k víře,
bázeň na ně padla, jak kdysi na pastýře.
Dva muži stáli tu, šat sněhobílý měli
a světlo svítilo, až oči přecházely.
Tu ženy poklekly, sklonily tváře k zemi
a muži řekli jim: zbytečně mezi těmi,
co v prach se navrací, hledáte Pána svého.
Hroby jsou pro mrtvé, ale ne pro živého.
Vzpomeňte, co slíbil váš Mistr, Ježíš živý,
a znovu čekejte veliké Boží divy.
K čemu jsou balzámy, hroby a mauzolea,
když je teď před vámi svátek vzkříšení těla?

(Svítá 324 M.Rejchrt)

Po snížení poplatku jsme se rozhodli telefonní pevnou linku 233930823ještě zachovat.
Pro dovolání na faru ji tedy můžete dále využívat.
farářka:
Dana Rotkovská, mob. 776798580, e-mail d.rotkovska@seznam.cz ,
kurátor:
Ing. Dalibor Titěra, CSc., mob. 607985393,
libcice.evangnet.cz

