
 
 

VELIKONOČNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 
 
Milí členové sboru v Libici, Velenicích a Opolanech,  

tentokrát si vezměme za základ krátkého zamyšlení nikoli biblický oddíl, ale 

jedno písmeno z naší abecedy, a sice písmeno V. Ostatně tímto písmenem začínají 

VELIKONOCE a také i VÁNOCE. Jako by s tímto písmenem byla spjata jistá 

velikost i vážnost. Dnes jde o VELIKONOCE.  

 

V Perspektivách v minulých dnech zveřejnil svou postní úvahu náš 

evangelický systematický teolog Jan Štefan. Nazval ji VÝSMĚCH – VÝKŘIK – 

VYZNÁNÍ.  Výsměch: Jiné jsi zachránil, zachraň sám sebe. Výkřik: Bože můj, Bože 

můj, proč jsi mne opustil? Vyznání římského setníka: Tento muž byl opravdu Syn 

Boží. Toto trojí V patří k Velikonocům. Výsměch je přirozenou reakcí na bláznivost 

evangelijní zvěsti, sami to v menším měřítku zakoušíme. Výkřik je plodem 

autentického vztahu k Bohu, který se v tuto chvíli zdá být až příliš daleko. Vyznání 

je pozitivní reakce ze strany, z níž bychom to vůbec neočekávali: od zástupce 

římské armády.  

Hospodin si připravuje půdu pro svou zvěst všelijakým způsobem. I ti, kteří 

se mohou jevit jako hlavní nepřátelé křesťanství v naší době, mohou být nakonec 

získáni. Římský setník zde reprezentuje mnoho Čechů, kteří si s instituční církví 

nevědí rady, ale dokáží přitakat skutečnému přesvědčení. Summa summarum: 

Věříme-li pevně a radostně, není věc Ježíšova v našem kraji ztracena.  

 

Velenice jsou známy nejen svým evangelickým sborem, ale i svým 

VELEHLASEM. Libice zase trojím V: VOJTĚCHEM, VARI A VOJANEM. Vojtěch 

je ovšem hlavní libický trumf. První český Evropan. Spolupatron Polska i Uher. 

Člověk s mezinárodním renomé. Vari je zase známo nejen v naší zemi pro své 

sekačky, Vojan reprezentuje amatérské divadlo široko daleko.  

Není toho málo, co Libice nabízí svému okolí. Mnohé obce by byly vděčny, 

kdyby aspoň jednu z těchto tří devíz měly. Jen je třeba to umět prodat. Umět 

nabídnout. Umět zprostředkovat.  

 

A přece, při tom všem, je lidská velikost tak malá ve 

srovnání s VELIKONOCEMI. Tím hlavním všedním dnem v roce 

je totiž VELKÝ PÁTEK, který je zároveň i svátkem. Tento pátek je 

skutečně Velký. Vždyť Boží Syn za nás položil svůj život – 

z pouhé lásky. Ale tím to neskončilo. Radujme se proto v den 

VZKŘÍŠENÍ o to víc! Tento den je zase náš největší svátek. Obojí 

je spjato s Ježíšovým příběhem. VELIKONOCE předznamenaly 

celý lidský úděl, jeho všednost i čas sváteční.  

  



Přijměte proto pozvání k velikonočním bohoslužbám: 
 

Velký pátek 3. dubna:   

bohoslužby od 10.00 v libické Diakonii,  

od 17.30 ve velenickém kostele a od 19.00 v libickém kostele 

vše s vysluhováním VP 

 

Neděle Vzkříšení 5. dubna:  

bohoslužby od 8.30. ve velenickém kostele,  

od 10.00 v libickém kostele.  

obojí s vysluhováním VP  

 

Bude-li někdo z Opolan potřebovat odvoz na bohoslužby do Libice, rádi 

zajistíme.  

Bohoslužby se ve Velenicích budou konat na faře do konce dubna, 

v Opolanech na obecním úřadě taktéž a v Libici v Diakonii do 19. dubna (26. 

dubna při pouti se budou konat na faře).  

Od začátku května se budou na všech třech místech konat bohoslužby 

(v Libici každou neděli od 10.00, ve Velenicích každou 1. a 3.  neděli od v kostele 

8.30 a v Opolanech každou 2. a 4. neděli také od 8.30).  

 

 pro dospělé i děti se uskuteční 6. července, v den Husovská slavnost

600. výročí jeho upálení, a sice v Libici v podvečerních a večerních hodinách ve 

spolupráci církve, obce, ekumény, Vojanu a hasičů. Zváni jsou i zájemci z okolních 

obcí.  

 

Naše webové stránky (www.libice.evangnet.cz, ) www.velenice.evangnet.cz

spravuje Jitka Kazmířová. Prosím, věnujte jim pozornost a mějte i podněty, kterak 

tuto naši virtuální nástěnku doplnit o nové zprávy či fotky!  Budete-li mít jakékoli 

návrhy, které se váží ke sborovému životu, lze je takto využít.  

 

Vaše finanční dary ve prospěch opravy libického kostela, zdi kolem 

opolanské fary anebo varhan ve Velenicích jsou vítány.  

 

Tím hlavním, čím se libický a velenický sbor může pochlubit, jste Vy sami. Co 

do sboru vložíte, to tam bude. Pán Bůh požehná jen naši lidskou snahu a 

přičinlivost, nikoli lenost. Věřme, že tak učiní.  

 

Libický i velenický sbor trvá více než dvě století, Bůh mu požehnej i nadále! 

 

S velikonočním pozdravem  

 

Pavel Pistor, libický kurátor 

Lubomír Váňa, velenický kurátor 

Martin T. Zikmund, libický farář a velenický administrátor 

 

http://www.libice.evangnet.cz/
http://www.velenice.evangnet.cz/

