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MILÍ BRATŘI A SESTRY, VÁŽENÍ PŘÁTELÉ
Zdravíme Vás, a posíláme Vám další vydání našeho občasníku. Chtěli bychom v něm shrnout,
co nového se v libčickém sboru událo během léta, co očekáváme a na co se můžeme těšit
v přicházejícím čase. Změn je tentokrát více, než je obvyklé, doufáme, že v listě najdete
informace, které jsou užitečné a které jsme nestačili sdělit jinak.
Přejeme požehnané podzimní dny.

AKTUALITY …..
HLEDÁNÍ NOVÉHO FARÁŘE - jednání s možnými kandidáty na místo faráře v našem sboru na
začátku léta skončila a během nich se nám kazatele vybrat nepodařilo. Proto zatím stále
pokračujeme v režimu, kdy se u nás po nedělích střídají hosté a náš administrátor br. Kolář.
Ostatní povinnosti si mezi sebe dělí členové sboru. Jednání s kandidáty nepovažujeme za ztracený
čas, měli jsme možnost setkat se se zajímavými lidmi i získat zkušenosti, jak takový výběr vést
a v hledání jsme pokračovali.

Začátkem léta jsme se proto setkali s naším současným kandidátem na farářské místo
– bratrem vikářemTomášem Cejpem. Br. Cejp u nás několikrát kázal jako host při bohoslužbách,
poznali jsme jeho i jeho rodinu. Tomáš se svojí rodinou bydlí v Praze, dokončil studia
na Evangelické teologické fakultě, a čeká ho ordinace na kazatele. Předpokládá, že bude bydlet
se svojí rodinou v Praze a je připraven na pravidelné dojíždění za svými povinnostmi v Libčicích
a okolí. Po rozhovorech s ním máme pocit, že naše cesty a cíle se velmi potkávají – jak naše přání
a potřeba mít stálého faráře a dosavadní profesní zkušenosti br. Cejpa, jakož i jeho odhodlání
vstoupit do náročného povolání. Zatím jsme se dohodli, že volba na farářské místo by proběhla
na omezenou dobu – na tento advent plus jeden rok.
Volba faráře proběhne v souladu s řády ČCE při sborovém shromáždění v rámci bohoslužeb
v Libčicích 9. října. Volba proběhne na dobu určitou – a to od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2017. Panuje
mezi námi shoda v tom, že další budoucnost je zcela otevřená a odvine se od vzájemných
zkušeností, ale i od toho, jak se nám podaří dokončit plánovanou přestavbu fary. Těšíme se na to,
že letošní advent budeme slavit společně v normálním provozu, se svým farářem.
Vyzýváme proto členy sboru, aby se volebního shromáždění v neděli 9. října zúčastnili.
NOVÉ STARŠOVSTVO – koncem léta také skončilo funkční období staršovstva. Děkujeme všem
členům za jejich službu, především bychom chtěli vyjádřit vděčnost dlouholetým presbyterům
Marii Holubové, Aleně Divinové, a Jaroslavu Boháčkovi, kteří již nechtěli kandidovat.
Na shromáždění 11. září bylo zvoleno nové, jedenáctičlenné staršovstvo, na období šesti let.
Virilním (automatickým) členem staršovstvaje farář sboru. Zvolenými presbytery jsou:
Eva Dobošová, Blanka Dymáčková, Miloš Junek, Petra Kameníková, Anna Kaucká,
Alžběta Lněníčková, Magdaléna Marková, Tomáš Miller, Marie Stulíková, Jaroslav Šaroch
a Dalibor Titěra. Náhradníky jsou Handrij Härtel a Eva Klamentová. Jsme rádi, že v souladu
se statutem kazatelské stanice v Roztokách jsou ve staršovstvu dvě presbyterky z Roztok. První
setkání členů nového staršovstva, mj. k volbě kurátora, se koná 6. října v 18:30 na faře. Jedním
z možných kontaktů na členy je mail libcicce@email.cz .
ROZTOKY - status kazatelské stanice v Roztokách byl schválen synodní radou.
V souvislosti s nástupem nového faráře a aktivitami v Roztokách budeme řešit rytmus dvojích
nedělních bohoslužeb a dalších aktivit – nedělní školy, biblických hodin, přípravy Vánoční hry.
Program dalších setkání přineseme i v andventním LEFu.
ADAPTACE FARY - projekt přestavby fary pokračuje – máme zpracovanou projektovou
dokumentaci přestavby, projekt již prošel připomínkami hasičů, hygieniků a odboru životního
prostředí. Pracujeme na zpracování rozpočtu stavby a rozbíháme výběrové řízení na dodavatele.
Další veledůležitou aktivitou bude udržení rozpočtu v přijatelných mezích a příprava financování.
V souvislosti se stávající domluvou s Tomášem Cejpem nejsme pod časovým tlakem dokončení
rekonstrukce, nicméně našim cílem zůstává dokončit akci do začátku příštího léta.
FINANCE - budeme žádat o velikou půjčku, zejména z celocírkevních zdrojů, kterou pak budeme
muset postupně splatit. Každý finanční příspěvek je velmi vítán. Na své dary dostanete potvrzení,
které lze uplatnit v daňovém přiznání jako odpočitatelnou položku ze základu daně. Salár
i mimořádné dary lze předat hotově po bohoslužbách nebo poslat na konto 163 626 024/0300.

POZVÁNÍ … LIBČICE

Bohoslužby v Libčicích se konají každou neděli v 9 hodin, zatím v kostele.. Aktuální upřesnění
akcí na http://libcice.evangnet.cz .
9. října

Křestní bohoslužby, volba faráře, kázání Ondřej Kolář
Po bohoslužbách setkání na farní zarhadě.

Adventní koncerty – naši přátele přišli s návrhem uspořádat koncerty na adventní neděle
27. 11., 4. 12., 11. 12., v sobotu 17. 12..
Informace o nich najdete na našem webu,
na programu budou vystoupení žáků
libčické a kralupské LŠU a žáků Kateřiny Judové. Poslední koncert bude
tradičně Česká mše Vánoční Jana Jakuba Ryby,
18. prosince
24. prosince

9.00 v kostele při bohoslužbách Vánoční hra dětí
15:30 v kostele, Vánoční nešpory, zpívá Scandula

POZVÁNÍ … ROZTOKY
Bohoslužby v Roztokách se konají vždy v 10:30 hod, v Ateliéru sdružení Roztoč v Jungmannově
ulici (za městskou knihovnou v Jungmannově 966). Na následující neděle přijali pozvání:

16. říjen: Martin Szabo
20. listopad: Tomáš Cej

NA ZÁVĚR … ŽALM 39 (PODZIMNÍ)

Pro předního zpěváka, pro Jedútúna. Davidův.
Řekl jsem si : Budu dbát na svoje cesty, abych se jazykem neprohřešil. Budu držet na uzdě
svá ústa, dokud budu před sebou mít svévolníka.
Byl jsem zticha, mlčel jsem jak němý, ale nic se nezlepšilo, má bolest se rozjitřila.
Srdce pálilo mě v hrudi, v zneklidněné mysli mi plál oheň. Promluvil jsem svým jazykem takto :
Hospodine, dej mi poznat, kdy přijde můj konec a kolik dnů je mi vyměřeno, ať vím, kdy ze světa
sejdu.
Hle, jen na píď odměřils mi dnů a jako nic je před tebou můj věk. Člověk je jen vánek pouhý, i kdyby
stál pevně.
Každý žitím putuje jak přelud, hluku nadělá, ten vánek pouhý, kupí majetek a neví, kdo to shrábne.
A tak jakou mám naději, Panovníku? Moje očekávání se upíná jen k tobě.
Vysvoboď mě ode všech mých nevěrností, nedopouštěj, aby bloud mě tupil!
Již jsem němý, neotevřu ústa, vždyť je to tvé dílo.
Odejmi už ode mne svou ránu, hynu pod tvou pádnou rukou!
Když někoho za nepravost napomínáš tresty, rozkládáš jak mol to, po čem dychtil. Člověk
je jen vánek.
Hospodine, vyslyš mou modlitbu, přej mi sluchu, když o pomoc volám, nebuď k mému pláči hluchý.
Vždyť jsem u tebe jen hostem, příchozím, jako všichni otcové moji.
Odvrať ode mne svůj pohled, abych okřál, dřív než odejdu a nebudu již.

Web http://libcice.evangnet.cz
farář Ondřej Kolář
kurátor Ing. Dalibor Titěra, CSc.

mob. 737 371 857,
mob. 607 985 393

e-mail libcice@evangnet.cz ,
konto 163 626 024/0300

