
Milé sestry a bratři z Velenic, Libice a Opolan, 
milí přátelé v Kristu, 

blíží se svátky velikonoční, ústřední svátky naší víry. Ježíš Nazaretský směřuje své kroky k Jeruzalému a my má-
me rozjímat jeho cestu spásy. On svým dílem vykoupení a svým vzkříšením dal reálný základ naší naději. On je 
Pán živých i mrtvých, v Něm je náš život časný i věčný. 

Nedávno byl o Ježíši z Nazareta publikován v češtině neobvyklý titul a sice Ježíš z Nazareta od Romana Brand-
staettera, polského Žida, který konvertoval ke křesťanství a za války přišel o všechny své příbuzné. Kniha, která 
není pouhým životopisem našeho Spasitele, ale snaží se zachytit jak jeho židovský původ a způsob myšlení, tak 
křesťanskou víru autora. 

Každopádně je to dílo mimořádné, které se svým záběrem a významem může rovnat knihám jako Quo Vadis 
nebo Egypťan Sinuhet. 

Ještě důležitější je však číst Bibli samotnou. A nejlépe ve společenství. Nad otevřenou Biblí se scházíme při 
biblických hodinách na libické faře, kam jste všichni srdečně zváni. Program je následující: 

3. března v 19.00 ekumenická biblická hodina v Libici na faře. 
Téma: Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naším viníkům

10. března v 18.00 biblická hodina v Libici na faře /list Galatským/. 
Téma: Izák versus Izmael aneb židovství a křesťanství versus islám? 

17. března v 18.00 biblická hodina v Libici na faře /list Galatským/. 
Téma: Ovoce Božího Ducha 

Nejdůležitější je však shromažďování se v den Páně při službách Božích. 
Zde je jejich soupis pro nastávající období: 

6. března 8.30 výroční sborové shromáždění ve Velenicích na faře, 
6. března 10.00 čtené bohoslužby v Diakonii
6. března 14.00 výroční sborové shromáždění v Libici na faře

13. března  8.30 Opolany na obecním úřadě
10.00 Libice v Diakonii 

20. března,  Květná neděle
 8.30 Velenice na faře
10.00 Libice v Diakonii 

24. března, Zelený čtvrtek v 18.00, četba pašijí na faře v Libici 
25. března,  Velký pátek, 10.00 bohoslužby s VP v Diakonii, 

16.30 bohoslužby s VP ve Velenicích v kostele 
18.00 bohoslužby s VB v Libici v kostele

27. března, Velikonoční neděle, 10.00 – společné bohoslužby obou sborů v Libici v kostele s VP 

Na Velikonoční neděli se uskuteční synodem vyhlášená sbírka na hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty. Tento-
krát všechny evangelické sbory podpoří svými dary evangelický sbor v Krnově, kde se staví sborový dům, který 
zde dlouhodobě chyběl. Hlavní heslo této sbírky je vzato z listu Galatským (6,2): „Jedni druhých břemena neste, 
a tak plňte zákon Kristův“ 
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Upozornění pro opolanské: pravidelné bohoslužby se budou konat v nastávajícím období jen ve druhou neděli 
v měsíci. Scházíme se tam jen ve velmi malém počtu, a tak je smysluplnější slavit bohoslužby spolu s libickými, 
když nás dělí od sebe jen dva kilometry a stejně dojíždíme na bohoslužby autem či na kole. Pokud bude v Opo-
lanech v budoucnu větší zájem o bohoslužby, můžeme zase počet bohoslužeb navýšit. 

Kromě biblických a bohoslužebných shromáždění konáme i akce kulturní:

8. dubna v 18.00 uspořádáme na libické faře večer poezie, při němž bohemistka a evangelička Lenka 
Kusáková představí básně i osobní příběhy několika židovských básníků z Polabí. 

5. března v 16.00 bude ve velenickém kostele zpívat jaroměřský pěvecký sbor Cantus
23. dubna /hodina bude upřesněna/ opět ve Velenicích vystoupí při slavnostním koncertu Alfréd 
Strejček, Štěpán Rak a Jana Ryklová s pásmem o Karlu IV. /k 700. výročí jeho narození /. Oba koncerty 
jsou benefiční – na opravu zdejších varhan. 

Upozornění pro libické: v sobotu 19. března od 8.30 se koná brigáda na farní zahradě, resp. staré hospodářské 
budově. Děkujeme za Vaši ochotu pomoci. 

Milí bratři a sestry, 

již delší dobu se v určité frekvenci schází začátkem léta evangečtí křesťané ze střední Evropy ve vybraném městě 
ke společným dnům. Minule – před dvěma lety – to byla Vratislav (Wroclaw), nyní to bude Budapešť. Setkání 
proběhne ve dnech 7. – 10. července 2016 pod názvem: „Vy jste sůl země“. Budou zde připraveny rozmanité 
programy od tematických přednášek a diskuzí přes biblická zamyšlení či bohoslužby až po koncerty, divadla, 
workshopy, sport nebo prohlídky města.

Připravuje se také zajímavý program pro mládež. Novinkou budou letos vedle tradičních sportovních aktivit 
například plavby na dračích lodích. Lákadlem mohou být i vystoupení řady církevních skupin různých hudeb-
ních žánrů a různé workshopy.

Zájemci se mohou přihlašovat do 31. března prostřednictvím oficiálních stránek setkání: http://christli-
chebegegnungstage2016.hu/. Cena 50 Euro (1400 Kč) pro dospělé a 25 Euro (700 Kč) pro děti zahrnuje tři-
krát nocleh na vysokoškolských kolejích, stravu od čtvrtka večer do nedělního poledne a 72hodinovou jízdenku 
po Budapešti. Je možné přemýšlet o tom, že bychom se tam vydali v nějaké skupině společně, bude-li zájem. 
Ale i kdyby nikdo do Budapešti nejel, můžeme toto setkání doprovázet aspoň svými modlitbami. A s vděčností 
myslet na to, že právě z Maďarska (Uher) do obou našich sborů – do libického i velenického – přišli na konci 
18. století toleranční kazatelé. Jen díky jejich dlouhodobé obětavé práci se podařilo, že takřka mrtvá evangelická 
církev u nás z popela znovu povstala. 

A nechceme zapomenout na poděkování všemVám, kdo platí salár a jakýmikoli svými finančními dary i jinak 
naše sbory podporují. Je realitou, že bez těchto prostředků se chod našich sborů neobejde. Mělo by být i naší 
ctí, že naše výdaje zvládneme sami a že každý podle svých možností na ně přispějeme. Velmi si vážíme vašich 
darů i Vaší obětavosti!

V libickém sboru máme nové číslo účtu: 270 080 5861/2010
Velenické číslo účtu zůstává: 0507631389/0800, variabilní symbol 111 

Zejména se však s vděčností upněmě v tento čas na obětavost našeho Pána, který se pro nás pro všechny na kříži 
vydal. On je naše cesta, pravda a život. 

S bratrskými pozdravy

velenický kurátor Lubomír Váňa, libický kurátor Pavel Pistor
libický farář a velenický administrátor Martin T. Zikmund


