
Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj,  
lidem dobrá vůle.  

L 2-14 

Milí p řátelé, bratři a sestry v Libici, Opolanech a Velenicích! 
 

Srdečně Vás zdravíme na počátku adventu 2012!  
Přijměte radostnou zprávu o tom, že se všem lidem narodil Spasitel. Nikdo není 

vyloučen z Boží lásky. Každý lidský život má svou vlastní hodnotu tváří v tvář věčnosti.   
Narození, to je vždy něco radostného a nadějného, i když je často spojeno s mnoha 

nejistotami. Není snadné přivádět děti do dnešního světa, ale tehdy – před 2000 lety – bylo 
také mnoho všelijakých těžkostí. Ono dítě, jehož narození každoročně slavíme, se narodilo 
ve chlévě, v chudobě, v tísni, a přece radost z jeho příchodu byla nezměrná. Radost rodičů, 
pastýřů, andělů. A dokonce i mudrci, astrologové od Východu se vydali do Betléma, aby 
pozdravili právě narozeného Mesiáše. To je až udivující.  

Zdá se, že i dnes se nacházíme v období velkého hledání. Na čem postavit svůj 
život? Mnozí nejsou uspokojeni tím, co nabízí praktický materialismus. Snad i proto křtů 
v křesťanských církvích, dětí i dospělých, neubývá, přestože formálních členů církve je 
v naší zemi mnohem méně než kdykoli předtím. To je docela pozitivní překvapení. Je to 
snad znamení toho, že křesťanství není jen náboženstvím minulosti, ale nadechuje se i pro 
budoucnost. 

A tato naše křesťanská tradice, ať už katolického nebo evangelického původu, 
stanovila od nepaměti v rámci roku i určitá období, která mají být nějakým způsobem 
prožita. Nyní máme před sebou advent, což znamená přípravu na Vánoce a na příchod 
(advent) Kristův na konci věků. Jak tento čas naplnit?  

Doba adventní vybízí k zastavení, rozjímání a vylepšení něčeho na sobě samotném. 
Najít si čas pro sebe i pro druhé. Třeba si něco společně předčítat, louskat ořechy, povídat 
si anebo se společně účastnit adventního koncertu nebo bohoslužby. Je to čas přípravy, a 
to znamená i čas, kdy si máme umět i něco odříci, abychom to pak mohli plně prožít o 
svátcích. Advent je doba těšení a Vánoce doba naplnění. Obojí je důležité. K obojímu 
přijměte pozvání.  

 

  2.12. 1. adventní neděle, VP, Velenice – fara, Libice – Diakonie 
  9.12. 2. adventní neděle, Opolany – obecní úřad, Libice – Diakonie  
15.12. adventní koncert ve velenickém kostele – Hradecké tucteto – od 16.00 hodin 
16.12. 3. adventní neděle, Velenice – fara, Libice – Diakonie 
23.12. 4. adventní neděle, Opolany – obecní úřad, Libice – Diakonie 
24.12. Štědrý den, VP, Velenice – kostel, Libice – kostel, dětská slavnost  

 Půlnoční vánoční rozjímání v libickém kostele ve 22.00  
25.12. Hod Boží vánoční, VP, Opolany – kostel, Libice – kostel 
30.12. 1. neděle po Vánocích, Opolany – obecní úřad, Libice – Diakonie 

Pokud není stanoveno jinak:  
bohoslužby ve Velenicích a Opolanech začínají v 8.30, v Libici v 10.00.  

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


