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TMA A TEMNOTA …
Žijeme mezi tmou a světlem. Na rozhraní ... mezi tmou a světlem. A to doslova. Náš Vesmír je
téměř nekonečně prázdný. Když družice opustí naši soustavu, Slunce se stává jen větší hvězdou,
nezáří a nehřeje, a vyslanec, družice, se nemá k čemu „družit“, ocitá se v téměř naprosté tmě
a nepředstavitelně krutém mrazu. Kdyby tam dokázal na „letadélku“ doletět kdokoliv z nás, tma
by ho sevřela až k zoufalství. Přežít by tam člověk dokázal jen jako zmražený, hibernovaný, nebo
zcela utlumený sedativy. Ta tma by se nedala snést.
Nemohu popřít, že i tam, v té nesmírné tmě letí vesmírné světlo. Ale nemá-li se na čem zachytit,
jako by nebylo. My žijeme jen ve vesmírných oázách. Tam, kde se světlo zachytí, doslova zatočí
do klubíčka, rozsvítí a hřeje. V nepředstavitelně malých zákoutích a zátiších Vesmíru. Jako je
naše Země – přesněji jako jsou malá zákoutí a zátiší na povrchu naší planety.

Ve Vesmíru je ale vedle tmy ještě něco temnějšího a horšího. Temnota. Která vzniká v lidských
srdcích – vlastně v trhlině mezi srdcem člověka a Bohem, temnota, která je mezi lidmi. To ona
způsobuje beznaděj. A podle proroků ona způsobila pád Chrámu a celého Jeruzaléma, ona jako
smršť zahnala vyvolený národ do vyhnanství a zoufalství.
Tma není temnotou. Tma není zlá a netýká se dobra. Ale upomíná na temnotu. Jakoby tma byla
podobenstvím té temnoty. Když ubývá dne, denního světla a tepla, když krajina usíná, chřadne
a jakoby umírá - nemůžeme uniknout myšlenkám na temnotu člověka. Daleko víc na nás působí
jakékoliv špatné zprávy ze světa. Proroctví, že s lidstvem to musí dopadnout zle. Je to sexy –
líčit zlo a temnou apokalypsu. Daleko víc se nás možná dotýká tragédie Izraele, sebou samotným
vyhnaného do tmy pryč od Jeruzaléma. Fyzicky. Spirituálně samým sebou zahnaného pryč
od Boha.
Dost! Dost! Najednou temnotu rozsekne sekera trumpet a polnic, kdy královští heroldové
v obrovském spěchu letí cizí babylónskou zemí, troubí, až vřeští na své rohy a žestě, aby přivolali
všechny a mohli jim oznámit: Je konec temnoty! Bůh sám přichází! Nevěříte? Tak to byste mohli
sakra prohloupit! Neztrácejte čas pochybnostmi – Pán přichází! Přichází! Přichází! Tak se upravte,
připravte! A připravte všechno, VŠECHNO! na jeho příchod! Domy, silnice, zaprášené
bohoslužebné nádobí! Ale hlavně! HLAVNĚ: Připravte svá srdce! O to jde! O to jediné jde! To je
to světlo, které hledáte! To je Světlo. S velkým a vnitřním „S“. A prásk do koní – a vřeštění polnic
se vzdaluje ... ale jen dál a dál, aby to slyšeli všichni. Tohle vřeštění polnic totiž UŽ NIKDY
NEPŘESTANE ZNÍT. Příchod Páně? Advent Domini! To je to VELIKÉ SVĚTLO. Do tmy.
Do temnoty.
(A kdo by nevěděl, kde je to světlo, ať hádá, ať hledá, ať čte dál ... )

VÁNOČNÍ HRA DĚTÍ - RYTÍŘSTVO NEBESKÉ
(ukázka z dětské vánoční hry, kterou připravujeme na čtvrtou adventní neděli)
Průvod andělů prochází kostelem a zpívá si:
Jedna dvě, anděl jde ... atd.
Jenda:
Vítek:
všichni:
Vítek:
všichni:

Tak a jsme tady.
No jo, ale kde je ten Gabriel ?
Archanděl Gabriel, ten nás má na povel!
No jo, ale kde je Gabriel?
(jeden přes druhého): Kde je Gabriel? Kde je Gabriel ?

(Několik andělů jde k divákům):
Viktorka:
Rozárka:
Štěpán:
Kryštof:
Jenda:
Kryštof:
Majda:

Tenhle to není!
A tenhle taky ne!
No jó, lidí hromada, ale anděl žádnej! A Gabriel už vůbec ne!
Jó, jó, velet a rozkazovat to by chtěl každej, ale přijít včas, to už neumí.
Hele nech toho jó! Víš kolik má teď práce!
Jaký práce? Jaký práce?
No zrovna tuhle spěchal do Nazareta...

Štěpán:
Majda:

(skočí mu do řeči): Jó, jak s tím dělal ty drahoty? Že prej je to intuitivní...
(skočí mu do řeči): Intimní! - Ty popleto. No a jakej je to kus cesty
do Nazareta?! A pak zase zpátky... tak se nediv, že nestíhá.

Štěpán:
Adam:
Sváťa:
všichni:
Kryštof

No jo, co budeme dělat?
(Natahuje) Kdyby sem to byl věděl, tak by sem sem nechodil!
Pojďte si zahrát kuličky. (vytáhne pytlík kuliček a ukazuje ho)
(Jeden přes druhého) Ano, kuličky! Kuličky! Kuličky... !
POČKEJTE! Ty lidský hry jsou v nebi hrozně nebezpečný. Já tuhle minul
ďůlek, přecvnk´ obláček a jak ta kulička nabrala z tý vejšky švih, tak to tam
dole dostal takovej obrovskej chlap do čela a bylo po něm. A zrovna si tam
hrál nějakej malej kluk s prakem a bylo to pak na něj.
Hele, Rafaeli, ty nás zase houpáš. To byl přece David a Goliáš.
No, mně to bylo hnedka divný, že místo aby tomu malýmu vyhubovali,
tak ho oslavujou. ...

Adam:
Kryštof:

ADVENTNÍ POZVÁNÍ…..
2. prosince

5. prosince
9. prosince
10. prosince
16. prosince
19. prosince
20. prosince
21. prosince
23. prosince
24. prosince
25. prosince
30. prosince

1. adventní neděle, 9:00 – bohoslužby s Večeří Páně
10:00 – 16:00, adventní jarmark na farní zahradě
16:00, Senza Nome, adventní koncert v kostele
18:00, Scandula, adventní koncert v Krabčicích
2. adventní neděle, 9:00 – bohoslužby
14:30 Scandula, adventní koncert v ÚJV Řež
3. adventní neděle, 9:00 - bohoslužby
18:00, Scandula, adventní koncert, rotunda Holubice
17:30, Kralupy -Vánoční mše Jana Jakuba Ryby
18:00, Libčice – Vánoční mše Jana Jakuba Ryby
4. adventní neděle, 9:00 bohoslužby v kostele,
RYTÍŘSTVO NEBESKÉ – dětská vánoční hra
15:00, Scandula, Nešpory v libčickém kostele,
Skauti přinesou betlémské světlo
Boží hod vánoční, 9:00 – bohoslužby, Večeře Páně
9:00, bohoslužby

SHERWOOD
3x až 4x do roka vaříme i na libčické faře 40 litrů co nejhustší polévky, kterou pak horkou
odvezeme do lesa Sherwoodu u Hlavního nádraží v Praze a na poslední lavičce rozdáme lidem
bez domova. Bývá jich 100 až 140. Někteří už nikdy nepřijdou, při prvních letošních mrazících
nepřipraveni umrzli. Jídlo pro potřebné je vynikající projekt našeho seniorátu a je velkou ctí
se ho účastnit. Někdy slýchám: proč vlastně pomáhat. Vždyť ti lidi takhle vlastně žít chtějí,
je to jejich rozhodnutí. Nechtějí. Až na výjimky nechtějí. Téměř všichni jsou nemocní, sociálně
i tělesně a víc než polovina z nich jsou nemocní duševně, většinou schizofrenici. Přitom jsou
mezi nimi bývalí doktoři, učitelé, vědci, recidivisté. Někoho sem zahnal rozpad manželství. Jsou
to skoro poslední z posledních, bez střechy nad hlavou. Opuštěná a odložená nemluvňata jsou
samozřejmě ještě menší, bezmocnější a poslednější. A víme dobře, co o posledních z posledních
říká Ježíš ... o tom, co jsme jim učinili... Naše sborová praxe je zatím začátečnická, zatím to
děláme tak, že ten, kdo vaří, ten to i platí. Teď jsme před rozhodnutím, jestli finance převezme
sbor – nebo si třeba vytvoříme malé podpůrné společenstvo. Třeba s názvem Sherwood. Prostě
bohatým bereme a chudým dáváme. Ne?

SBOROVÉ HOSPODAŘENÍ
Celkový stav finančních prostředků k 31. 10. 2018:
Z toho Fond na generální opravu fary (včetně daru od HEKS 720 000):
Dále máme na stavbu schválenou půjčku od Jeronýmovy jednoty
a půjčku od Dejvického sboru
Salár za rok 2018 k 31. 10.:
Sbírka na generální opravu za rok 2018 k 31. 10.:

1 405 000 Kč
1 206 000 Kč
1 000 000 Kč
200 000 Kč
178 000 Kč
25 000 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.

NA ZÁVĚR…..
Pane,
Přišel jsi mezi nás v takové tichosti,
Že jsem si tě ani nevšiml …
Bez halasu a okázalosti,
jako ten poslední,
služebník všech;
a přece jsi naplnil čas a vesmír!
Ztišením se tebe sluší chválit teď
a vždycky.
(Kniha modliteb, Kalich)
web http://libcice.evangnet.cz
farář Tomáš Cejp
kurátor Ing. Dalibor Titěra, CSc.

mob. 776 345 622 , e-mail libcice@evangnet.cz
mob. 607 985 393

