
SBOROVÝ DOPIS (LÉTO 2014) 
 

Milí členové a přátelé evangelického sboru v Libici nad Cidlinou, Opolanech a Velenicích,  
srdečně Vás zdravíme apoštolským pozdravem: Milost Vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána 

Ježíše Krista.  
 
Je to právě 100 let od začátku Velké války, která docela změnila další vývoj v Evropě a ve světě. 

Tento „zbytečný masakr“, jak jej nazval tehdejší papež Benedikt XV., jako by zmobilizoval temné síly, 
které se v předcházejícíh desetiletích zdály být již definitivně potlačeny. Tehdy – v 19. století – vládla totiž 
víra v pokrok a humanitu, avšak víra v Boha, ve skutečnost hříchu, nutnost smíření a života v bázni Boží 
byla již povážlivě oslabena. Nejspíš i to přispělo k oné zcela nelidské řeži 1. světové války a zrodu dvou 
totalitních hnutí, které měly následující epochu osudově ovlivnit: fašismu a komunismu.    

 
Dnes – po pádu diktatur – se snažíme politicky a hospodářsky starou Evropu znovu sjednotit a naši 

zemi obnovit. Ale jakákoli vnější obnova se nepodaří, nebude-li resuscitována víra v Hospodina, 
Stvořitele nebe i země, a jeho syna Ježíše Nazaretského. Vždyť je psáno: „Nebude-li Hospodin stavěti 
domu, nadarmo se namáhají stavitelé“.  

 
V následujícím roce si budeme připomínat 600 let od upálení snad největšího křesťanského 

buditele v naší zemi: Mistra Jana Husa. Je proto na místě, abychom se na toto jubileum aspoň trochu 
připravili. Od října chystáme cyklus biblických hodin, ekumenických setkávání i programů o reformačním 
křesťanství.  

 
Zároveň chceme tímto dopisem upozornit na materiální stránku naší činnosti. Zatímco ve Velenicích 

budeme slavnostně otevírat nově zrekonstruovaný toleranční kostel (28. září ve 14. 30) a čeká nás už jen 
oprava varhan, v Libici je oprava kostela či alespoň věže teprve před námi, nehledě na další dílčí opravy na 
opolanské i libické faře. Jelikož nemáme jiné standardní příjmy než členské dary, prosíme, abyste podle 
svých možností a volby navýšili své dary a saláry. Budeme hledat i možnosti financování odjinud (jakkoli 
nevíme jestli úspěšně), ale bez zvýšené obětavosti svých členů nebudeme schopni ani běžný provoz sboru 
dlouhodoběji zajistit. Děkujeme Vám za pochopení. Jde ostatně o naši společnou věc i o náš společný 
majetek. „Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse štědří; tak povzbudíme mnohé, 
aby vzdávali díky Bohu.“ 2.Kor. 9,11.  

 
Nakonec bychom Vás rádi všechny pozvali k účasti na našich službách Božích. V Libici se scházíme 

každou neděli v 10.00, ve Velenicích a v Opolanech střídavě v 8.30. Pojďme objevovat neděli jako den 
Páně! Posléze nahlédneme, že to není oběť z naší strany, ale dar ze strany Boží. Ostatně jsme-li všichni 
pospolu, zjišťujeme, že nás není vůbec málo…  

 
Nové období sborové práce budeme otevírat slavnostními bohoslužbami s vysluhování sv. večeře 

Páně v neděli 31. srpna ve Velenicích a v Libici. Zvány jsou i děti. Většina týdenních aktivit – zejména 
biblické hodiny a vzdělavatelná setkání na faře, jakož i vyučování dětí - začne až od října. Presbyteři se 
sejdou ke svým schůzím v Libici ve středu 27. srpna v 19. hodin a ve Velenicích ve čtvrtek 28. srpna v 17. 
hodin.   

Navíc v Libici máme ještě brigádu na faře a farní zahradě, a to v sobotu 30. srpna dopoledne. 
Každá ruka bude vítaná.  
 
 
 
Hlavně však ať je ruka Páně s Vámi!  
 
S přáním požehnaných dní        
 
Martin T. Zikmund, farář a administrátor 
Pavel Pistor, kurátor v Libici a Opolanech,  
Lubomír Váňa, kurátor ve Velenicích.   
 
 
 


