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Farnosti
Libčice, Holubice, Kralupy, Roztoky, etc…

advent a Vánoce 2019

Zvon Evangelista (Zapůjčeno s laskavým svolením slečny Elišky Hellebrandové)

 ADVENT 
Říká se: čas usebrání. Období, kdy se obrátíme do sebe ... trochu dál od všeho toho ...
adventního ... shonu. A už je tu ALE ... Ono si to snad protiřečí ...
Říkáme: Advent je takové veliké a obrovské OČEKÁVÁNÍ. Ale farář říká: Ne ne ne! Žádné
očekávání! Advent je z latiny a znamená prostě PŘÍCHOD! Ad – venio = při-jíti. Adventus
est = přijit jest! Farář je chytrý. Hmm ... (Pšt!: Jenom jestli trochu nekecá. To oni umí
taky!).

 DVENT  A

Ano ano – hebrejské  יָב֔ ֹואjabó (Izajáš 40,10 – přesně to o příchodu Hospodina na Sion,
o konci zajetí a otroctví – a odtud je náš advent) znamená přichází, vchází, vrací se atd.
– to je přesně slovo pro Boží zjevení, Epifanii! Tak kdo je tady chytřejší?

 VENT  AD
Ale ... proč by nemohlo být pravdivé i to, co si protiřečí? Že v největším shonu jsou někde
najednou záblesky usebrání? Že v té zesilující tísni a shonu dní na konci roku ... nemůže
zasáhnout naše srdce o to větší touha po usebrání a pokoji? Nebo jen lítost – jak daleko
to jsem Bohu ... A není to právě záblesk, na který nebe může odpovědět? Nesmírná lítost
z touhy po Bohu?

 ENT  ADV
A ... copak se nějak vylučuje OČEKÁVANÍ a PŘÍCHOD PÁNA. Nemůže jít v našem Adventu
prostě o užaslé OČEKÁVÁNÍ jeho PŘÍCHODU? Neplatí to obojí?

 NT  ADVE
Advent je i čas velké tísně. Včera vycházelo slunce a nemohlo a nemohlo se překulit
přes obzor, jakoby bylo tak slabé. Světla je míň a míň – a přestože víme, že se
od obratníku Kopytníka zase vrátí, přesto se tísně, že už nebude, nedá zbavit. Tma kolem
... nevyjadřuje to nás lidi nějak nejlépe ze všeho? Úzkost o člověka, o děti, o náš svět? Co
s námi bude? Jak to všechno dopadne? Najednou je nám světlo tak drahé. A když se setmí
... a je ještě větší tíseň, potěší nás každé světélko a každá jiskřička – třeba i cingrlátko
na vánočním stromu a zdánlivě pitomé světýlko ve výloze.

 T  ADVEN
Ptejme se dětí, jak to všechno je, my jsme to už pozapomínali. Dětem vůbec nepřekáží
nějaké protiklady a prostě to ví a strašně se těší. A ptejme se dětí sami v sobě, ještě
tam jsou :o) ... na Advent a na Vánoce.
V té hodině zajásal v Duchu svatém a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi
tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým.*)

 i ADVENT 

*) Evangelium podle Lukáše 10,21

 ADVENTÍ STAVBY
Před Adventem a v jeho začátku na nás dopadly plnou silou naše stavby. Pan Kozel přišel
a sebral nám naši starou střechu a postavil nahoře novou – vlastně celý nový domeček
nebo vesničku z několika domečků, kamarádi postavili nové komíny a všechno možné.
Začala a už v polovině prosince skončí první část našich plánovaných staveb, střecha.
Na polovinu střechy jsme dostali dar od HEKS (to není čarodějnice, ale Hilfe der
evangelischen Kirchen Schweiz). Nová střecha – nová vesnička na střeše! bude
překrásná. Máme nesmírné štěstí, dostáváme dary na co bychom sami neměli. A štěstí
na výborné a poctivé obě firmy, to není samozřejmost.

 DARY
A dary nekončí. Na podzim jsme dostali dar, dotaci od EU, na spodní patro našich staveb
- na sborové a komunitní centrum. Jen dokončíme střechu, brzy, v březnu začneme nový
sprásk dole. Aby se nás tam vešlo víc, včetně malinké Diakonie. Co se to děje? Co jsme
dobrého provedli, že dostáváme najednou tolik pomoci? Až se nám přízemí fary podaří,
okamžitě vletíme na třetí fázi – bydlení v podkroví, pod tou novou střechou. Pán Bůh
s námi a zlé pryč! Správně! Celé to stojí na modlitbě a na modlitbách.

 ZVON EVANGELISTA **)
A dary ještě nekončí! Ze strany občanů a města vznikla iniciativa na osazení nového zvonu
na věž evangelického kostela. Prý – jak to, že nemáte zvon?! Nemáme. Už víc než 150 let.
Prostě jsme na něj nikdy nenasbírali, možná jsme se také báli, že zvon ve válkách
zrekvírují ... Kampanolog pan Lunga udělal projekt, bude nás to stát 700 tisíc. Město dalo
250. Na nás je podle dohody stejná částka. A občané a přátelé uspořádali veřejnou sbírku
(pod naší hlavičkou), ve které nasbíráme zbytek – prý. Samozřejmě, že to přišlo
v nesprávnou chvíli, kdy máme takových výdajů se stavbou ... Ale řekli jsme si: na to se
nás nikdo neptá. Náš kostel je tu víc než 150 let. Dala nám vrchnost kdy takový dar?
Nedala. To je něco zcela výjimečného – a my prostě odpovíme: To je výzva! Jdeme
do toho! A nejsme žádní strašpytlové! Přece! Štěstí novému budoucímu zvonu nese
obrázek, vystřižený ze sklenice ve starém kalendáři, který nám laskavě zapůjčila slečna
Eliška Hellebrandová :o)

**) pracovní jméno budoucího zvonu, které se tváří jako skutečné jméno

 PODĚKOVÁNÍ
Všem, kdo nás takto zavalují dary, jsme vděční. Je to něco zcela mimořádného. A velmi
děkujeme městu Libčice: marně pátráme v paměti, kdy nás vrchnost takto nebo jakkoliv
obdarovala. I to je zcela výjimečné. A děkujeme těm, kdo - i když nejsou od nás ze sboru
nám věnují svou aktivitu a přízeň. Ať už nás poctí svou sobí přítomností nebo se rozhodli
být srdce akce Zvon! To DĚKUJEME je veliké.

 OBĚTAVOST
Všechny tyto akce a stavby vyžadují naši spoluúčast, tak to u dobrých darů bývá. A tak kdo
z toho máte radost, vyberte si, co podpoříte: „heksovou“ střechu, sborové centrum, bydlení
v podkroví, zvon – nebo sám sbor a jeho provoz. Třeba například nebudete chtít, aby
na věž pověsili skvělý zvon – a nebyl i váš. Jak často máme tuhle šanci? Nebo třeba
chcete, aby v Libčicích byl sbor a farář nebo farářka – a nenecháte si ujít tuhle šanci!
Číslo účtu si umíte najít :o)

 PEKLO V KOSTELE
Děti na nás něco chystají – a proslýchá se, že Jardovi se to vymyká z pod kontroly. Před
rokem děti hrály vánoční hru o tom, jak andělé a andělíčci v nebi povídají, zlobí a vyvádějí.
Prostě nebe. Ale letos – proslýchá se – se všechno zvrtlo. Místo andělů vtrhnou do
kostela čerti a všechno obrátí vzhůru nohama. A – prý se budou učit LHÁT A PODVÁDĚT!!!
Normálně v kostele! Příjďte se na to na čtvrtou adventní ráno podívat. To přece není
normální! Dres code: rohy, ocas, černá, červená – oheň a smrad, hlavně sirný!

 ADVENTNÍ POZVÁNÍ …..
11. prosince
18. prosince
19. prosince
22. prosince
22. prosince
24. prosince
24. prosince
25. prosince
29. prosince
31. ledna 2020

18:00, Scandula, předvánoční koncert v domově pro seniory
V Krabčicích pod Řípem
18:00, Scandula, zpívání v holubické rotundě,
Holubice
19:00, Scandula, Vánoční mše Jana Jakuba Ryby,
Kralupy nad Vltavou, kostel Nanebevzetí Panny Marie
a svatého Václava
4. adventní neděle, 9:00 bohoslužby v kostele,
ČERTOVSKÉ VÁNOCE – dětská vánoční hra,
Libčice nad Vltavou, evangelický kostel
17:30, Scandula, Vánoční mše Jana Jakuba Ryby,
Libčice nad Vltavou, evangelický kostel
15:00, Scandula, Nešpory v libčickém kostele,
Skauti přinesou betlémské světlo,
Libčice nad Vltavou, evangelický kostel
13:00, bohoslužby Roztoky u Prahy,
klub Roztoč
Boží hod vánoční, 9:00 – bohoslužby, Večeře Páně
Libčice nad Vltavou, evangelický kostel
9:00, bohoslužby,
Libčice nad Vltavou, evangelický kostel
“Třicátníci” – Dana Krausová – TRAUMA
Holubice

Na všechny akce jste pozváni. A stejně tak k rozhovoru s farářem nebo s kýmkoliv z nás,
kdo byste měli zájem.

 NA ZÁVĚR …..
Bože,
nejsme víc než vystrašené děti.
Jen se tak tváříme, že se nebojíme tmy,
ale přitom se děsíme neznámé budoucnosti
i stínů smrti,
jenom předstíráme, že víme kudy se dát,
ale přitom bloudíme a tápeme
a nevyznáme se ani sami v sobě, ani ve světě,
jen si namlouváme, že jsme samostatní,
ale přitom toužíme po ochranné náruči,
po útěše a pomoci.
Pane, nejsme víc než děti,
ale naše naděje je v tom, že smíme být tvými dětmi –
v pokoře a v důvěře na tebe čekáme.
web http://libcice.evangnet.cz
farář Tomáš Cejp
kurátor Ing. Dalibor Titěra, CSc.

(Kniha modliteb, Kalich)

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

