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Velikonoce 2012

SESTRY A BRATŘI, MILÍ PŘÁTELÉ LIBČICKÉHO SBORU,

„Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí! Avšak Kristus byl
vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.“ (1Kor 15,19.20)

Velikonoce si jako křesťané nepřipomínáme. Ale slavíme je. Na Kristovo vzkříšení nechceme
vzpomínat jako na dávno minulou událost. Ale jdeme, abychom se s ním setkali „ve svátostech a
Slovu“. Abychom znovu slyšeli jeho:“Nebojte se! Pokoj vám!“ Nejde o to, co bylo, ale co s námi
víra ve vzkříšeného Krista má šanci udělat.
„Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí!“ Takhle radikálně
a jednoznačně měl odvahu to vyjádřit apoštol Pavel. Protože pak jsme na tom stejně jako ženy,
které jdou k Ježíšovu hrobu: zklamaní a rozčarovaní. Pak i všechna naše naděje skončila na kříži
a leží na ní hrobový kámen a nemá kdo ho odvalit.
Pak totiž zůstává všechno při starém: pak jsme odkázáni se vším všudy jen na své vlastní
nápady nebo na svoje selhání. Pak ale i slovo o odpuštění, o možnosti změny sama sebe, změny
vztahů, je jenom sebeklam. Pak je zbytečné se modlit za druhé lidi. Pak si jenom něco
namlouváme a žijeme v iluzi.
„Ale Kristus byl vzkříšen - jako první z těch, kdo zesnuli“. A pro náš život a jeho smysl to má
dalekosáhlé důsledky. Zvěst o Kristu dosahuje hluboko a daleko. Jde v ní přece o dost víc než o
pár drobných vylepšení. O víc než že nám víra přinesla o trochu víc spokojenosti
a radosti do života. Vyšší mravní úroveň. Slušnost a ohleduplnost.
Mít naději v Kristu znamená mít naději smrti navzdory. „Smrt už nemá práva. Vítěz tys
a král.“ A právě pro tu naději má smysl všechno to, čím žijeme teď. S čím se ve víře potýkáme.
Proto je smysluplná každá třeba drobná práce, která ukazuje k milosrdenství, velkorysosti,
odpuštění a službě. Proto to má cenu a smysl i tam, kde je to mnohdy převálcováno hrubostí,
tvrdou mocí a někdy i krutostí. Proto má smysl udržovat malá společenství. Má smysl, když se
dva nebo tři sejdou v Kristově jménu. Má to smysl žít podle evangelia, i když síly ubývají. Má to
smysl věřit, že odpuštění má sílu uzdravit naše vzájemné vztahy...
Právě pro tu naději, kterou máme v Kristu, pro naději dovršení všeho v Bohu, není ani
pro nás nic z toho zbytečné a marné.

Přejeme požehnané Velikonoce AD 2012

OHLÉDNUTÍ …
„BOUŘE V ČÍSLECH, KLID V KOSTELÍCH?“
To bylo téma seniorátní konference, která se konala v sobotu 24. 3. 2012 v 9:30 ve sboru
Žižkov II, Čajkovského 10. Přednáška Zdeňka Vojtíška reagovala na výsledky sčítání lidu,
týkajících se náboženského vyznání.
POZVÁNÍ …
VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
5. dubna ve 14:30 hodin – Zelený čtvrtek
Holubice, u Millerů, velikonoční pobožnost pro seniory s vysluhováním Večeře Páně
6. dubna v 19 hodin – Velký pátek,
Libčice-kostel, bohoslužba s čtením pašijí a vysluhováním Večeře Páně
8. dubna v 9 hodin – Boží hod velikonoční
Libčice -kostel, Kralupy - synagoga 10:30, bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně
Celocírkevní sbírka: Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty
(Sbírka jednotlivých darů pokračuje do konce května.)
SPOLEČNÝ VÝLET
9. dubna 15 hodin, Pondělí velikonoční, sraz v 15 hodin na parkovišti u veltruského kempu
(pohodlné parkování a bezbariérový přístup do zámeckého parku). Všichni jste zváni.
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Těšíme se také na výstavu fotografií Radka Farného, která začne o Velikonocích v libčickém
kostele.
(PO)VELIKONOČNÍ KONCERT
Letos až první neděli po Velikonocích, 15. dubna v 18 hodin v kostele.
Na programu je Mozartova Missa brevis in G, ale i další velikonoční skladby.
Zpívá Salvátorský sbor z Prahy pod vedením M. Žárské a libčická Scandula,
na varhany hraje E. Dobošová.
DALŠÍ POZVÁNÍ …
TŘICÁTNÍCI V DUBNU
Poslední setkání před prázdninami - výjimečně až v pátek 27. dubna v 19 hodin v Holubicích u
Millerů. Host: Petra Růžičková, zdravotní sestra humanitární
a zdravotnické organizace Lékaři bez hranic.
FESTIVAL PĚVECKÝCH SBORŮ
(letos ve znamení lidové písně), připravuje Scandula na sobotu 19. května od 14 hodin v kostele.
Doprovodný program pro děti v průběhu celého odpoledne na farní zahradě. Nebude chybět
občerstvení. Vítáme všechny hudbymilovné přátele.

SVATODUŠNÍ SVÁTKY
Neděle 27. května, Boží hod svatodušní, bohoslužby v 9 hodin s vysluhováním Večeře Páně,
v Kralupech v 10.30. Sbírka pro Diakonii naší církve.
„OTEVŘENÁ ZAHRADA“
Předprázdninové setkání na farní zahradě připravujeme na neděli 3. června (Trojiční neděle) od
14 hodin s programem pro dospělé i pro děti.
PŘESTAVBA ZAHRADNÍHO DOMKU
Rádi bychom z nyní spíše nevyužívaného objektu na farní zahradě vytvořili celoroční prostor
pro děti z nedělní školy a zároveň zázemí pro další akce. Studii ve dvou variantách pro nás
připravila Zdeňka Zymáková. Nyní hledáme zdroje finančních prostředků. Na jaře se chystáme
provést brigádnicky demolici stávající stavby.
Celý projekt je teprve na počátku, ve stádiu příprav. O jeho dalším vývoji Vás budeme
informovat.
VĚCI HOSPODÁŘSKÉ – SBOROVÉ FINANCE
V roce 2011 měl sbor mimořádně velké výdaje, spojené s kompletní opravou fasády kostela.
Připravený rozpočet 750.000,- Kč ale nebyl během oprav překročen a firma
J. Křivohlavého provedla práce kvalitně, za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu. Proto
tuto investici vnímáme jako velice vydařenou a doufáme, že i díky ní bude kostel
na mnoho dalších let zkrášlovat své okolí a hostit bohoslužby i další aktivity.
Největším příjmem sboru byly saláry: 176.000,- Kč, tedy více než v minulém roce. Chápeme to
jako projev vaší důvěry, odpovědnosti a vnímavosti vůči potřebám církve. Nedělní sbírky byly
vloni ve výši 40.000,- Kč.
Je potěšitelné, že jsme i přes značné vlastní náklady nezapomínali také na pomoc druhým:
sbírka pro Jeronýmovu jednotu (podpůrný stavební fond) vynesla 19.100,- Kč, další sbírky pro
Diakonii, sbírka sociální a charitativní pomoci, pomoc Japonsku, Běleč
bez bariér a další, celkem ve výši 21.000,- Kč. Sbírka na opravu fasády kostela
(57.000,- Kč).
Děkujeme vám všem, kdo jste do sbírek přispěli.
Stav sborových prostředků je 113.000,- Kč (stav na začátku března).
Naše povinné výdaje pro tento rok jsou seniorátní a celocírkevní repartice a Personální fond–
letos v celkové výši 93.869,-Kč, což je zvýšení o 5.028,- Kč.Čeká nás splácení půjčky 38.000,Kč z JTD na opravu fasády kostela: roční splátka je 7.600,- Kč.

K LEFu připojujeme složenku na zaplacení saláru pro tento rok. Nejjednodušší je platit salár a
peněžní dary v hotovosti po bohoslužbách. K dispozici je také sborový účet číslo
163626024/0300.
Děkujeme za Vaši obětavost.

NA ZÁVĚR…..
Ohlédnutí - v neděli 12. února byla pokřtěna Helena Hrubá z Úžic.

A modlitba……
Kriste Ježíši,
Beránku boží, který snímáš hřích světa,
ty, který jsi nepodlehl pokušení zachránit sebe sama,
ty jsi naší nadějí,
o tebe opíráme svou důvěru,
že láska nemusí vždy kapitulovat
před pudem sebezáchovy,
že strach není jediným pánem života
a smrt na všechno nestačí.
Díky tobě smíme důvěřovat věrnosti a milosrdenství
i v tomto světě, poznamenaném naší hříšností,
kde se za ně často platí bolestí i životem.
Dej, ať v této důvěře vytrváme,
až na nás přijde pokušení zachránit se,
vyklouznout z toho, co bolí,
a vyjít ze všeho vítězně.

(z knih Modlitby – Kalich 2004)
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