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

LID, KTERÝ CHODÍ V TEMNOTÁCH, UVIDÍ VELKÉ SVĚTLO

advent a Vánoce 2017
(Izajáš 9)

říjen
V Libčicích je zahrada a v té zahradě je veliký strom a je celý červený. Ne, to jsem popletl! Ten
strom je zelený jako ostatní stromy. Ale padají z něj oříšky, a když se rozlousknou, jsou uvnitř
červené. Proto je ten ořech červený. Letos jsou oříšky uvnitř mnohem červenější než
před rokem. Bude tuhá zima? A dočkáme se sněhu už do Vánoc? Zapadá ořech, zahrada a okolí
bílým sněhem? Ví to ten ořech? A jak vlastně ví?

listopad
Ořechy už nepadají. Drobně prší, v noci i k ránu. Listy už nepadají. Už všechny spadly. A zahrada
tmavne. I řeka za ní. I krajina za ní, ta kolem Dolu. Světla je čím dál míň, den je najednou
povážlivě krátký.
Ad-véni. Přijď! Ad-venio – přijíti. Advent – příchod. Ale komu to říkáme, to Přijď? Bohu. Bohu
samému. Už přijď! Tak dlouho jsi někde ... že mnozí už ani nevěří, že jsi. Nebo pošli alespoň svého
zástupce, místodržitele, svého pověřeného. Svého vyslance, nuncia. Když ne ... ty ... sám... Prostě
toho svého, vybaveného tvými pravomocemi. Označeného tvým jménem. Označeného tvým
znamením na čele a na hlavě, tvým královským a nebeským pomazáním. Tvým znamením oleje
– ma-ša-ha. Aha! Tak to je ono! Ma-ší-Jah ... to je přece pomazaný, požehnaný Hospodinův.
Požehnaný Páně. Požehnaný tvůj. Tak toho nám pošli! Ať ho rozeznáme a ať poznáme všechna
ta znamení. I kdyby to bylo jenom miminko - právě narozené miminko. Jen nám dej poznat,
že to je právě ono. Označ ho třeba hvězdou.
Cože? Že jen ten ... kdo je prostý ... jen ten, kdo opravdu touží ... ten, kdo už po ničem jiném
netouží ... a jen na něj čeká ... že jen ten ho pozná? Že jen ten uvidí to skryté světlo? Že jinak
uvidíme jen nějakou imigrantku a jejího ušmudlaného haranta tam v chlívku u krávy ... kam prostě
takoví patří?
prosinec
Čekáme na sníh. Aby bíle rozsvítil tu tmavou krajinu. A krajinu uvnitř v nás. Čekáme na světlo.
Tam uvnitř v nás. Na hvězdu. Nebo na kometu. Třeba 24P Shaumasse – nebo 62P Tsuchinsan.
Nebo C2011 L4 PanSTARRS – ta by se nám líbila :o)

NAŠE STAVBA (FARY) – FakeNEWS
O přestavbě naší fary už vlastně všichni víme hlavně to, že se neustále posunuje v čase
do budoucnosti. Abyste si nemysleli, že je to jen naší neschopností nebo lelkováním, musíme
vás informovat o několika důvodech onoho lelkování.
I.
V barokních dobách bývalo zvykem, když stavěli kostel, že nejdříve shromáždili všechen materiál.
Cihly, kamení, dřevo, vápno a písek. Začali stavět, až to všechno měli na hromadě. Dobře věděli,
že může přijít zase nějaká válka nebo hladomor a stavba se nedokončí – jako řada gotických
katedrál.
My jsme dospěli k něčemu podobnému. Zjistili jsme totiž, že nikde nedostaneme bezúročnou
půjčku na dvacet let (církev nám může půjčit jen jeden milion a jen na deset let a ten už nám
půjčila). A když jsme si to všechno spočítali a spočítali, došlo nám, že v současnosti jsme na samé
hranici zadlužení, které jsme schopni v příštích deseti letech splácet (současný dluh 1.200 000
Kč znamená měsíční splátku deset tisíc na deset let). Vyplynulo nám z toho, že musíme buď najít
sponzory nebo sehnat evropské dotace. Nebo musíme projekt zrušit a udělat ho méně
než poloviční. Pokud projekt chceme udržet, a to chceme – a teď se vracím k tomu baroku –
musíme nejdřív sehnat všechny peníze na hromadu (podobně jako barokní vápno atd.) a pak teprve
začít. Jinak by tak velký projekt asi uvíznul někde v půli.
II.
Změnili jsme generálního dodavatele, ten minulý (Estab) vlastně už neměl pro nás volné kapacity.
Nový dodavatel (Vitásek, který velmi dobře rekonstruoval opravu Milíčovy kaple v Malešicích)
další spolupráci podmínil odborným mykologickým posudkem krovu, zda konstrukce unese

tak rozsáhlou vestavbu (posudek dodává paní Smotlachová, ano, dcera legendárního mykologa
Smotlachy). Už teď, po odkrytí trámů, je i laikovi jasné, že budeme muset vyměnit přinejmenším
všechny stropy. Zda nám zůstane krov (střešní trámy) uvidíme z rozboru. Stavba se nám asi
o hodně prodraží, odhadujeme o půl milionu. To je druhá velká změna.
III.
V prosinci se žádostí zúčastníme grantové výzvy Ministerstva pro místní rozvoj (přerozděluje
evropské dotace) na stavbu dvou sociálních bytů na půdě, v únoru příštího roku na krajské úrovni
výzvy na vybudování komunitního centra. Dotace můžeme a nemusíme dostat. Případné dotace
nás budou na 5 let zavazovat plnit podmínky jejich udělení (u bytů je to ubytování osob pod
určitou hranicí příjmů, budeme je tedy muset pronajmout - podmínky pro podporu komunitního
centra z velké části splňujeme, schází nám poskytování jedné sociální služby, např. zázemí
pro terénního sociálního pracovníka, který nakupuje nebo uklízí seniorům). Ale dotace jsou zatím
jediná cesta, jak získat chybějící 3 až 3,5 milionů, abychom pokryli celý projekt (dobré sponzory
ne a ne najít :o). Vyřízení žádostí o dotace může trvat až rok. Tato cesta je pro nás nejrychlejší
(po pěti letech vše bude už jen naše) a nejlevnější. A zatím je jediná možná. Samozřejmě:
kdybychom sehnali sponzory, bude to rychlejší a bez závazků.
Doufáme, že je trochu pochopitelné, proč se vše oddaluje. Začít můžeme, až budeme mít
zajištěné finance. To neumíme přeskočit. Více ústně, přátelé.
SBOROVÉ HOSPODAŘENÍ
Celkový stav finančních prostředků k 30. 11. 2017:
Z toho Fond na generální opravu fary (včetně daru od HEKS 720 000):
Dále máme na stavbu schválenou půjčku od Jeronýmovy jednoty
Salár za rok 2017 k 30. 11.:
Sbírka na generální opravu za rok 2017 k 30.11.:

1 543 000 Kč
1 310 000 Kč
1 000 000 Kč
198 000 Kč
53 000 Kč

Staršovstvo děkuje za Vaše příspěvky. Upozorňujeme na možnost zřízení trvalého příkazu
pro pravidelnou platbu saláru z Vašeho účtu. Na všechny dary a saláry Vám rádi vystavíme
potvrzení pro daňové účely. Číslo sborového účtu: 163 626 024/0300.
VÁNOČNÍ STROM V KOSTELE
Za krásný strom děkujeme Bělce a Přemkovi Kropáčkovým z Letek a za jeho ozdobení moc
děkujeme dětem z mateřské školky Kulíšek.
VÁNOČNÍ HRA DĚTÍ
Děti pro nás připravují vánoční divadlo. Letošní hru napsal Jiří Kučera a má název
“Přiletěl k nám talíř z vesmíru …” a výjimečně se bude hrát již třetí adventní neděli 23. 12. 2017
v 9:00 v kostele. Možná, že do Libčic poprvé v historii přiletí i skoro opravdové UFO. Jste všichni
zváni.
ADVENTNÍ POZVÁNÍ…..
3. prosince
10. prosince

1. adventní neděle – bohoslužby v 9:00 hodin
2. adventní neděle – bohoslužby v 9.00 hodin
Adventní jarmark 11:00 – 18:00
15:00 Loutna česká v podání hudebního sboru Fragium 16 z Liberce

17. prosince

3. adventní neděle – VÁNOČNÍ HRA DĚTÍ z nedělní školy
v libčickém kostele (Přiletěl k nám talíř z vesmíru)
24. prosince
4. adventní neděle –v bohoslužby v 9:00 v Libčice a 13:30 Roztoky
15:00 Nešpory v libčickém kostele,
25. prosince
Boží hod vánoční – bohoslužby v 9:00, Večeře Páně
31. prosince
bohoslužby v 9:00 hodin
SCANDULA – ZPÍVÁNÍ V ADVENTU A O VÁNOCÍCH ( www.scandula.cz )
11. prosince
v 18.00, zpívání v Domově ve stáří v Krabčicích
17. prosince
v 17:30, Rybova mše v Libčicích, evangelický kostel
20. prosince
v 18:00, adventní zpívání v Holubicích, holubická rotunda
21. prosince
v 18:00, Rybova mše v Kralupech, katolický kostel
24. prosince
v 15.00, štědrovečerní nešpory – evangelický kostel Libčice,
Betlémské světlo přinesou libčičtí skauti.
MAMINKY NA KOBEREČKU
Každý čtvrtek v 9:30 dopoledne se na libčické faře setkávají maminky s nejmenšími dětmi.
Na začátku se společně modlíme a zpíváme s dětmi dětské křesťanské písničky (děti už mají
i své "hity", které vyžadují). Bratr farář se snaží vždy i o nějaký další program, který by mohl
malé zaujmout. Úspěch měly třeba kreativní programy na téma potopy a archy. Maminky mají
i možnost si spolu popovídat. V nejbližších měsících se těšíme na několik miminek, a tak se budou,
jak doufáme, naše řady rozrůstat.
NA ZÁVĚR…..

Pane Bože,
přišel jsi do tohoto světa jako malé dítě
a celý jsi ho změnil.
Udělal jsi v něm místo pro každého.
Pro každé dítě, pro dospělé,
pro lidi, kteří k nikomu nepatří.
Pro ty všechny jsi byl mezi lidmi,
aby každý z nich,
každý z nás mohl zažít na sobě tvou lásku,
tvé pochopení,
tvé přijetí.
(Kniha modliteb, Kalich)

web http://libcice.evangnet.cz
farář Tomáš Cejp
kurátor Ing. Dalibor Titěra, CSc.
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