ob časný zpravodaj
Libčické Evangelické
Farnosti
Libčice, Holubice, Kralupy, Roztoky, etc…

advent a Vánoce 2015

Ale Bůh nemá jiné ruce než naše, tak je přiložme k jeho dílu s prosbou o vedení
a ochranu.
Libčický sbor v současnosti prochází změnami, které se nějak týkají všech jeho členů
a příznivců, proto posíláme těchto pár řádků informací a pozvání. Věříme, že současné změny a
hledání mají svůj smysl a budou nám vposledku ku prospěchu. Děkujeme všem, kdo nám jakýmkoliv
způsobem pomáhají za podporu.
ZMĚNA NA FARÁŘSKÉM POSTU
K šestému září ukončila po krásných a naplněných třiceti čtyřech letech plánovaným odchodem
do důchodu svoji službu v našem sboru sestra farářka Dana Rotkovská. Bydlí nyní na adrese
Kralická 4, 100 00 Praha 10. Než najdeme nového stálého faráře, byl seniorem Romanem
Mazurem ustanoven administrátorem našeho sboru farář Ondřej Kolář, jinak druhý farář v Praze
- Kobylisích. Káže pravidelně druhou neděli v měsíciv Libčicích. Na faře byste ho zastihli i první
čtvrtek v měsíci, kdy máme večer pravidelnou schůzi staršovstva. Můžete sena br. Koláře

kdykoliv ve věcech svateb, křtů, pohřbů a osobních záležitostí. Jeho mobil je vzadu dole
ve sborových kontaktech.
Nového faráře nám nikdo shora nepošle, musíme si někoho vhodného najít. Je obvyklé, že
kandidáti se sboru představí nedělním kázáním i neformálním rozhovorem.
Až se sbor
s jedním nebo několika kandidáty dohodne, zašle prostřednictvím seniorátu žádost synodní radě
a ta potom vydá pokyn k volbě. Volba faráře probíhá na sborovém shromáždění
bez jeho přítomnosti. Hlasuje se lístky a zvolený farář pak dostane povolávací listinu, která je
obdobou pracovní smlouvy a pracovní náplně v civilním zaměstnání. Pro sbor je samozřejmě velmi
důležité,
aby
byl
farář
ve
sboru
nejen
jako
doma,
ale
doslova
doma.
A s tím souvisí další odstavec.
ADAPTACE FARNÍHO BYTU
Sbírali jsme nápady, síly, plány a peníze na stavbu zahradního domku, který by sloužil nedělní
škole a mnoha dalším aktivitám. Zejména děti, kterých je někdy pomalu víc, než nás dospělých,
si zaslouží své prostory. Nyní se ale ukázalo, že farářský byt potřebuje generální rekonstrukci.
Topení, voda, elektřina, kuchyň i příslušenství jsou ve stavu z minulého a částečně předminulého
století. Staršovstvo proto rozhodlo opravu interiéru fary upřednostnit před stavbou zahradního
domku, abychom novou farářskou rodinu mohli pozvat do pěkného bytu. Uvažujeme dosti
velkoryse, do projektu jsme zahrnuli i obrovský, dosud zcela nevyužitý, prostor půdy. To všechno
nebude levné, situace, kdy se v domě momentálně nebydlí, je ale příležitost udělat opravy opravdu
důkladně.

NADĚJNÁ PRÁCE V ROZTOKÁCH
Po řadě let, kdy se v Roztokách shromáždění nekonala, objevila se zde velmi početná skupina
evangelíků, kteří se s rodinami do Roztok přistěhovali. Patří zatím do svých původních sborů,
vedle toho jsou tu přátelé bez konfesní příslušnosti a členové Libčického sboru na této straně
bydlící. Zatím se společně scházejí k nedělním bohoslužbám jednou měsíčně (vždy 4. neděli
v 10 hodin v klubovně sdružení Roztoč v Jungmannově ulici). Máme obrovskou radost, že práce
zde se rozrůstá. Zformulovali jsme obnovený statut kazatelské stanice v Roztokách, aby roztočtí
mohli případně i jménem Libčického sboru oficiálně jednat s místní radnicí při hledání stálého
a vhodnějšího místa pro pravidelné bohoslužby a další práci.

V KRALUPECH JE TO JINAK
Dlouhá léta se v Kralupech konala v bývalé synagoze společná nedělní shromáždění naší církve
a Církve bratrské, kazatelé se střídali. je pravda, že řadu kralupských evangelíků již Pán z tohoto
světa
odvolal
a
ti
mladší
snadno
hupnou
do
auta
a
objeví
se
neděli
co neděli v Libčicích. Přesto nás trochu zamrzelo, když jsme dostali ze sboru CB v Praze
v Soukenické ulci (kam Kralupy jako kazatelská stanice patří) dopis, oznamující,
že od listopadu 2015 již budou všechny bohoslužby zajišťovat sami z řad CB.
Naše staršovstvo rozhodlo, že samostatné bohoslužby ČCE nebudeme v Kralupech organizovat.
Všem našim členům a přátelům doporučujeme, aby buď přijeli na devátou
do Libčic, nebo se v neděli účastnili bohoslužeb CB, tak jako doposud. Pozor na změnu začátku
na 10 hodin.
ČÍSLA … INFORMACE O SBOROVÉM HOSPODAŘENÍ
Celkový stav finančních prostředků
Z toho:
Fond oprav (včetně dotace z MěÚ)
Volné prostředky ve výši

592 380,- Kč

Salár od členů sboru za rok 2015 (k 30. 11.) …..

197 000,-Kč.

385 690,- Kč
206 690,- Kč

Staršovstvo děkuje každému dárci, z předchozích odstavců je patrné, jakým způsobem bude
velká část našich prostředků využita.
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.
POZVÁNÍ…..
BOHOSLUŽBY V ADVENTU A O VÁNOCÍCH
3. adventní neděle – 13. Prosince v 9:00 hodin, Ondřej Kolář,
před a po bohoslužbách setkání s hosty z “nově obnovené”kazatelské stanice v Roztokách.
4. adventní neděle – 20. Prosince v 9:00, rodinné bohoslužby,
VÁNOČNÍ HRA DĚTÍ z nedělní školy v kostele (“ABY NÁS NEZANABILI OSEL,
VŮL A KRÁVA”)
Boží hod vánoční – 25. Prosince, Ondřej Kolář, bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně
v kostele (za nepříznivého počasí na faře), sbírka pro bohoslovce a vikariát.
SCANDULA – ZPÍVÁNÍ V ADVENTU A O VÁNOCÍCH ( www.scandula.cz )
12.
16.
20.
21.
24.

prosince
prosince
prosince
prodince
prosince

v
v
v
v
v

17.00, vystoupení v rotundě na Budči
18.00 Holubice – předvánoční koncert v rotundě
18.00 Rybova Česká mše vánoční v Libčicích – evangelický kostel
18:00 Rybova Česká mše vánoční v Kralupech
15.30 štědrovečerní nešpory – evangelický kostel,
Betlémské světlo přinesou libčičtí skauti.

NA ZÁVĚR…..

Pane Bože,
radujeme se z narození Spasitele,
radujeme se z Boha,
jehož znamením jsou plenky,
z Boha, který chce být s námi,
a tak s námi sdílí tu tlačenici,
na kterou bezbranní doplácejí,
i ten chlív.
Nad takovou láskou žasneme,
dává nám naději,
že ani ve své bezmoci a slabosti nejsme sami.
Díky ní můžeme vidět život a svět v novém světle.
Díky za radost.
(Kalich – Modlitby)

(Dietrich Bonhoeffer)

farář Ondřej Kolář
kurátor Ing. Dalibor Titěra, CSc.

web:
http://libcice.evangnet.cz
mob. 737 371 857, e-mail libcice@evangnet.cz ,
mob. 607 985 393,

