
Milé sestry a bratři libického a velenického sboru,  

čtyřicetidenní postní doba, která letos začíná již 13. února, může být pojímána jako 

40 dní „bez něčeho“, ale také jako 40 dní „s něčím“ - třeba „40 dní s Biblí“. V této 

souvislosti bychom Vám rádi tlumočili pozvání na biblické hodiny na libické faře, kde je 

možno artikulovat i dotazy z biblické četby, která se zrovna neprobírá. Letos se kromě 

biblické tematiky zaměřeníme i na bližší poznání islámu, náboženství, které hraje čím dál 

větší roli i na evropské půdě.  

Tento velikonoční dopis bychom rádi využili i k pozvání k pravidelným 

bohoslužbám v Libici, Opolanech a Velenicích.  

I když si někdy stýskáme, že jsme malé společenství, ve skutečnosti nás zas tak 

málo není. Kdybychom všichni, kdo se hlásíme k našim sborům, chodili na bohoslužby 

více méně pravidelně, zjistili bychom, že nás pořád je docela dost. „Mějme zájem jeden o 

druhého a povzbuzujme se k lásce a dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná 

shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že 

se blíží den Kristův.“ (List Židům 10, 24-25).   

Prosíme Vás zároveň, abyste se zvýšenou obětavostí mysleli na potřeby svého sboru.  

 

17.02  1. POSTNÍ NEDĚLE, večeře Páně, Velenice 8.30, Libice 10.00  

 Téma kázání: Gn 17 Smlouva a změna jmen 

24.02  Opolany 8.30, Libice 10.00 

 Gn 18, 1-15. Téma kázání: Abrahamovi hosté 

03.03  Velenice 8.30, Libice 10.00 

 Gn 18, 16-33. Téma kázání: Abrahamova přímluva za Sodomu.  

 Ve Velenicích výroční sborové shromáždění. 

03.03  ve 14.00 výroční sborové shromáždění na libické faře 

 Biblický základ pobožnosti: Lukáš 6, 47-49 

10.03  Opolany 8.30, Libice 10.00 

 Gn 19. Téma kázání: Záchrana Lota,  

17.03  Velenice 8.30, Libice 10.00 

 Gn 21. Téma kázání: Syn pravý a nepravý  

24.03   Opolany 8.30, Libice 10.00, čtené kázání.  

 Farář libický a administrátor velenický káže na Vsetíně v horním sboru (Gn 22) 

27.03  Libice – Diakonie 15.00, četba pašijí (ve spolupráci s nedělní školou)  

29.03  VELKÝ PÁTEK 

 Libice – Diakonie 10.00, Velenice – kostel 16.30, Libice – kostel 18.00, VP.  

 Téma kázání: Gn 22 Obětování jediného syna 

31.03  VELIKONOČNÍ NEDĚLE 

 Opolany – kostel 8.30, Libice – kostel 10.00, VP 

 Téma kázání: Lukáš 24, 1-35 Prázdný hrob a zjevení na cestě do Emauz 

Biblické hodiny na libické faře se konají ve středu v 18.00.  

Velenický sbor připravuje koncerty na 9. března a 7. dubna. Bližší info bude brzy na 

webu: velenice.evangnet.cz; libice.evangnet.cz 

 

Požehnaný předvelikonoční i velikonoční čas Vám přejí 

Martin T. Zikmund, libický farář a velenický administrátor 

Pavel Pistor, libický kurátor,  Lubomír Váňa, velenický kurátor 


