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Sestry a bratři, milí přátelé libčického sboru,
přijměte podzimní LEF s informacemi a pozváním ke sborovým setkáním.

za staršovstvo sboru

Dalibor Titěra, kurátor; Dana Rotkovská, farářka

Křestní bohoslužby
V neděli 21. října byla pokřtěna Kristýnka Hellebrandová, dcera Magdalenky a Tomáše
Hellebrandových z Kralup. Po bohoslužbách jsme byli pozváni k oslavě na Dol. Nad hojným a
rozmanitým pohoštěním pro mnoho hostů jsme strávili požehnaný čas. Zas jedna
z událostí, ze kterých se pak ještě dlouho žije…

OHLÉDNUTÍ …
Podzimní zahrada
V neděli 23. září jsme otevřeli farní zahradu k tradičnímu podzimnímu setkání. Program se líbil:
pohádka „O panence a panáčkovi“ pobavila malé i velké diváky. Kladenská hudební skupina Perele
nám zahrála svůj repertoár židovských písní. Zahradní čajovna rodiny Šarochových nabízela i
tentokrát nadstandardní sortiment a guláš bratra kurátora byl výborné chuti. Záměr takových
akcí - setkání rodin ze sboru a našich přátel - se i přes chladné počasí naplnil.

Děkujeme všem!

V neděli 7. října jsme slavili neděli díkčinění
Děkovat za úrody zemské…přiznejme si, že většinou máme radost z dobrých věcí, pokud jsou
nějak výjimečné. Ale za dobré věci, které přicházejí pravidelně, každodenně, moc vděční nejsme.
Zvykli jsme si na ně. A tak i proto je v církevním roce zařazena ta neděle díkčinění. A proto je i
v modlitbě Páně prosba:“chléb náš vezdejší dej nám dnes“.
…to slůvko „dnes“ říká něco důležitého o Pánu Bohu. Prosit „dnes“ znamená připomínat si, že Bůh
je nám přítomen. Nejen že byl s námi: kdysi, když jsme byli mladší, šťastnější, možná také
zbožnější… ale je i dnes. Je s námi Bůh, který není nějaká tajemná síla nad námi, ale ten, který
nás provází a doprovází v našich životech. Proto Izraelci nemuseli sbírat manu do zásoby, protože
každý den znovu jakoby směli a měli volat:“chléb náš vezdejší dej nám dnes“. I my se tak smíme
modlit: „dej nám dnes“. A nepanikařit. Nebát se. Protože zítra a pozítří budeme smět prosit
znovu…
Modlitba k neděli díkčinění
Pane Bože, víme, že je za co děkovat. Ale přesto: častěji si možná uvědomujeme to, co nemáme.
Co bychom ještě rádi. Dobře víme o tom, co bychom potřebovali a co pociťujeme právem jako
nedostatek. Ale i když víme o mnohém, co chybí, to hlavní máme. A tak děkujeme. Za maličkosti i
za věci veliké: za jídlo a pití, za jistotu domova, za zázemí své rodiny a tohoto sboru, za
zvládnutou nemoc, za skončenou hádku, za smíření, za přibývající roky, za radosti i za trápení,
která
jsme
mohli
ustát
a
překonat….
Za
každý
nový
den.
Za všechny dobré dary, kterými nás obdarováváš a kterými se můžeme obdarovávat navzájem.
Díky za život, který nám dáváš prožít.
Amen.

Povzbuzení, rozloučení, etc.
7. října odvysílala Česká televize v pořadu „Uchem jehly“ rozhovor farářky Ireny Škeříkové
s farářem P. Klineckým. Jejich záměr, povzbudit onkologické pacienty a vůbec lidi v těžké životní
situaci, se podle ohlasů i některých z vás naplnil velkou měrou.
V pondělí 22. října v kruhu svých blízkých Irena Škeříková zemřela. Rozloučili jsme se s ní
v sobotu 27.10. v kostele U Salvátora. Na její službu vděčně vzpomínají ve sborech
ve Škvorci, v Uhříněvsi a v Nuslích a také na Evangelické akademii a v Bratrské škole,
kde působila jako učitelka a spirituálka. Vydařené bývaly i naše společné prázdninové tábory s
dětmi z libčického a uhříněveského sboru v Křižlicích v Krkonoších.
Pořad je možné nalézt na webu iVysílnání České televize na:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10314156487-uchem-jehly/212562216200012/
INFORMACE …
Konvent Pražského seniorátu
se bude konat v sobotu 10. listopadu ve sboru v Nuslích. Proběhne také zároveň volba nové
seniorátní farářky, která nahradí f. J.Bartoška.
POZVÁNÍ …
Děti z nedělní školy zvou
ke společnému nacvičování vánoční hry. Příprava probíhá v neděli v době bohoslužeb
na faře.
I letos budou k dispozici hlavní role pro zkušené a pokročilé, ale také pro ty menší
i nejmenší.
Bohoslužby s hostem
V neděli 18. listopadu bude při bohoslužbách (v 9 hodin na faře) kázat farář Jan Mamula
z Radotína, který působil také v SOS Centru křesťanské pomoci pražské Diakonie.
Po krátké přestávce s občerstvením nám nabízí ještě téma ke společnému rozhovoru: „Umíme
stárnout“?
Neděle 25. listopadu je poslední v církevním roce
Adventní a vánoční pozvání:
2. prosince vstoupíme do Adventu. Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně v 9 hodin.
3. neděle adventní 16. prosince – bohoslužby s hostem – f. Christof Lange.
4. neděle adventní 23.12. v 9.30 vánoční hra dětí v kostele.
Pozvání k adventnímu zpívání se Scandulou
Středa 19. 12. v 18 hodin v rotundě v Holubicích,
Pátek 21. 12. v 18 hodin Rybova Česká mše vánoční v kostele v Libčicích,
Štědrovečerní nešpory 24. 12. v 15.30 v kostele v Libčicích.
Boží hod vánoční 25.12.
Bohoslužby s vysluhováním
a vikariát.

Večeře

Páně

v 9

hodin

na

faře, sbírka pro bohoslovce

FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI, etc…
Sborové finance
Celkový stav finančních prostředků
Kč
Z toho:
fond oprav
dotace MěÚ Libčice
úhrada 2. poloviny personálního fondu
splátka půjčky z JJ
zbývající prostředky pro potřeby sboru:

137400

32000
40000
-38500
-7600
19200

-

-Kč
-Kč
-Kč
-Kč
-Kč

K LEFu přikládáme složenku pro ty z vás, kteří chtějí touto cestou zaplatit salár nebo poskytnout
sboru finanční dar. Na požádání vám vystavíme potvrzení pro daňové přiznání.
K dispozici je také sborový účet číslo 16362602/0300. Za vaše dary děkujeme.

NA ZÁVĚR….. Podzimní

Pane,
čím méně zbývá,
tím větší díl,
a když už nemám skoro nic,
teprve vidím,
jak mnoho jsem
dostal.
Listí zezlátne,
opadá a uschne.
A zahnědlé zkrabatělé jeřabiny
vydrží až do zimy.
A tak děkuji
za Slovo tělem učiněné,
za naději příčící se rozumu,
za východ ze slepé uličky
života,
za úrody zemské
i nebeské.
Na konci zbývá…

farářka:
kurátor:

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

