
VÁNOČNÍ SBOROVÝ DOPIS 2016
Milí členové a přátelé libického a velenického evangelického sboru, 
ve známé Husově písni zpíváme a vyznáváme: „Jezu Kriste, štědrý kněže, s Otcem, s Duchem jeden Bože, štědrost tvá jest naše 

zboží z tvé milosti.“ Protože je náš Pán tak štědrý, můžeme se radovat ze štědrých Vánoc. Tato štědrost spočívá nejen v hmotných 
dárcích a dobrém jídle, ale především v setkání. Advent a Vánoce jsou časem, kdy máme možnosti si být obzvláště blízko, udělat 
si na sebe čas, napsat dopis, popřát sousedům, navštívit příbuzné a známé. Vidíme to už v Bibli na návštěvě Marie u Alžběty, ale 
vidíme to na rozestavěných Betlémech, jak všichni spěchají navštívit a pozdravit novorozené děťátko. Když se zamýšlíme nad tím, 
co Vánoce dělají Vánoce, tak to je právě tato hřejivost lidských vztahů, toto vzájemné sblížení, nad nímž se klene Boží láska a víra, 
že Hospodin ve svém Synu navštívil svůj lid. 

Advent a Vánoce apelují na to lepší v nás, snaží se v nás rozdmýchávat dobré skutky a ohleduplnost vůči druhým. Nepřekvapí 
proto, když v tomto čase srdce překypuje vděčností a pěje: „Ó Siónská dcerko, nermutiž se více, Pán tvůj setře tobě každou slzu 
z líce; těš se z svého Krále, zpívej k jeho chvále, jenž tvé ponížení v slávu věčnou změní. Vítej, králi náš!“ (Bratr Jan Augusta). Proto 
se v kostelích v Adventu a Vánocích pořádají nejen bohoslužby prokládané svátečním zpěvem ke cti a slávě Boží, ale i koncerty 
a hudební vystoupení, na které jste také srdečně zváni: 

Koncerty:
v sobotu 10. 12. v 16.00  benefiční adventní koncert Hradeckého komorního tucteta v kostele  

ve Velenicích
v neděli 18. 12. v 16.30 adventní koncert v kostele v Opolanech (pořádá obec)
v úterý 20. 12. v 17.00  Vánoční pásmo dětí v libickém evangelickém kostele  

(pořádá Základní škola v Libici nad Cidlinou ve spolupráci s námi)

BohoslužBy:
třetí adventní neděle 11. 12 v 8.30 na obecním úřadě v 0polanech, 
 v 10.00 v libické Diakonii 
Čtvrtá adventní neděle 18. 12 v 8.30 na velenické faře
 v 10.00 v libické Diakonii

Štědrý den 24. 12. v 8.30 v kostele ve Velenicích 
Štědrý den 24. 12. v 10.00 v kostele v Libici dětská vánoční slavnost, 
Štědrý večer 25. 12. ve 22.00 v kostele v Libici půlnoční zpívání a rozjímání

hod Boží vánoční 25. 12. v 8.30 v libické Diakonii vánoční bohoslužby
hod Boží vánoční 25. 12. v 10.00  v kostele v Libici společné slavnostní vánoční bohoslužby  

s vysluhováním sv. večeře Páně 

nový rok 1. 1. v 10.00 v libické Diakonii společné bohoslužby
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