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SESTRY A BRATŘI, MILÍ PŘÁTELÉ LIBČICKÉHO SBORU,
po nějakém čase Vás opět zdravíme prostřednictvím našeho občasníku. Rádi bychom v něm shrnuli,
co je u nás nové a aktuální, přejeme požehnané léto.
… staršovstvo

MILÍ …
Je to 180 dní, asi půl roku, co jsme spolu, a možná je na místě nějaké zamyšlení. Napadá mě stále
to stejné a podobné, taková ta pohádka: přišel jsem do Libčic a vešel jsem do zahrady, krásné
i v zimě. Na jedné straně zahrady bílý kostel s věží, na druhé fara. A v té zahradě jsem vešel
do sboru. Krásného – i v zimě. Mezitím zima pominula a zahrada i sbor procházejí jarem do léta.
Modřence, rododendrony, jabloně, tulipány, pivoňky a jasmín – nevím, jak se všechny ty květy
jmenují. Dozrávají třešně a dozrály jahody. Víno až na podzim. Popsal jsem teď rostliny? Nebo
tváře, které ve sboru potkávám, které se objevují jako ty květiny? Vlastně ani nevím. A to máme
menší zahradu v Roztokách a skrytou v Kralupech. Sbor v Libčicích (a v Holubicích a v Minicích
a v Debrně a v na Dolu a v Dolanech a v Hůrce a v Hobitíně ...) je spíš malý. Ale živý, veselý a plný
života. Starší stromy i poupata a jejich rodiče. A není ve sporu a vepři. A to je vzácné.
Prehipsterská – nebo posthipsterská trendymóda – tedy pokazit, co jsme nevytvořili – tu ještě
není. Podvědomě jsem čekal, že se něco časem objeví. Když se mě přespolní ptali: Tak co, jak
v Libčicích? Jako Pes jitrničku sežral jsem jim dokola opakoval tuhle pohádku. A že čekám, kde to
bude mít nějaký háček. A jeden mi říká: Jseš blbej? Proč tam hledáš háček? Nech to být tak jak
to je! Proč by tam něco mělo být? A mně najednou otevřel oči. A tak už nehledám a doufám, že už
nejsem blbej. To, že ve sboru není to, co jinde, není opomenutí ani samozřejmost. Je to velká
vzácnost, snad štěstí, snad dar, který vypěstovali zahradníci, které nevidíme. I zahradník může být
blbý. A je to asi milost, když není.
váš Tomáš Cejp

PRAKTICKÉ INFORMACE
FARÁŘ
Se současným farářem je sbor dohodnutý na přechodném období, než se opraví fara a bydlení
do konce roku 2017. Nenapadlo nás, že už v polovině toho dohodnutého roku budeme muset začít
intenzívně pracovat na smlouvě další, nebo už hledat jiného faráře. A protože jsme přestavbu fary
nestačili ještě ani zahájit, dohodlo se na červnové schůzi staršovstvo, že bez velkého přemýšlení
volbu prodlouží tak, aby bylo dost času na stavbu a potom dost zvláštního času na diskuzi, jak dál.
Navrhli jsme prodloužení do konce roku 2019 a připravujeme nutné právní kroky k tomu, aby se věc
předložila sboru (sborovému shromáždění) ke schválení – nebo k neschválení.
STAVBA
I kdybychom byli profesionální organizací, asi bychom nestihli vše včas. Stavební sezóna jede
naplno a každá firma má nejméně tři zakázky najednou, v zimě pak, kdy by si nějakou toužebně
přály, pak nebudou mít možná žádné. My nejsme organizace profesionálů, ale laiků a dobrovolníků.
Dodat veškeré potřebné materiály a dodatečné změny v projektech a dokumentaci jsme zvládli
o něco později, než jsme měli naplánováno, podobně se opozdily finance. Nicméně velmi děkujeme
všem, kdo se na přípravě stavby podílejí za to, co již stihli.
FINANCOVÁNÍ
Rozpočet stavby je zhruba 5.000.000 Kč. Co už máme – máme pokrytu třetinu (33%) financí, asi
1.700.000 Kč, v hotovosti. Polovinu našetřil sbor sám, polovinu jsme dostali ze švýcarského fondu
HEKS (Hilfswerk der evangelischen Kirchen Schweiz). Na další pětinu (20%) jsme dostali
dlouhodobou půjčku od Jeronýmovy jednoty. Tu budeme splácet 10 let , tj. asi 8.000 Kč měsíčně.
Máme tak pokrytou jednu polovinu rozpočtu (53%). Druhou polovinu plánujeme financovat další
dlouhodobou půjčkou a splatit ji chceme takto: v roce 2019 nebo 2020 chceme žádat o Hlavní dar
lásky (HDL) Jeronýmovy jednoty, který může být přibližně ve výši 1.000.000 Kč (20%). Zbývající
čtvrtinu (1.250.000 Kč) chceme pokrýt z vlastních darů, darů sponzorů, sbírek mimo sbor
i ve sboru. Dále jednáme s MAS (Místní akční skupina – nelekejte se, nejde o komunisty ani
partyzány, prostě se jen prapodivně jmenují, asi jako HDL) - MAS Přemyslovské střední Čechy,
kam podáváme projekt a ucházíme se o „grantové“ peníze Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Rozsah možné dotace je 0 –1.500.000 Kč (cca.). Zatím jsme získali nula a nula to může být
i nakonec. Resumé: máme nashromážděnu polovinu financí a začneme co nejdříve. Stavbu dodá
firma Estab, spol s.r.o. (http://www.estab.cz), která prošla výběrovým řízením. Vítáme jakékoliv
dary na účet sboru.
POZVÁNÍ …
TÁBORY
V létě pořádáme dva malé letní tábory: první něco jako příměstský na libčické zahradě
mezi 22. A 29. červencem pro předškolní i školní děti. Druhý pro školní děti spolu se střešovickým
sborem ve Strměchách v Jižních Čechách, tématem táborové hry bude kniha Astrid Lindgrenové
Bratři Lví srdce. Informace i přihlášky u faráře Tomáš Cejpa,
OTEVŘENÁ ZAHRADA
Sborovou zahradu připravujeme na neděli 3. září po bohoslužbách. Program upravíme podle stavu
stavby fary, najdete ho na našich stánkách, nebo ho uslyšíte v kostele.
web http://libcice.evangnet.cz
farář Tomáš Cejp
kurátor Ing. Dalibor Titěra, CSc.
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