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Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na 
žádné jeho dobrodiní. 

Žalm 103,2 
 

Milé sestry, milí bratři, 
 
„kdo neumí slavit, neumí pracovat, neumí dobře žít“, říká Marie 
Provazníková z Veselinovky, české vesničky na Ukrajině. 
Kdo neumí být vděčný za to dobré, co bylo, a neumí si vážit darů, které 
v životě přijal, neumí pak ani nic udělat pro to, aby dobré pokračovalo a 
bylo ostatním k užitku. Sám nakonec o vše přichází a život promarní. 
Marie Provazníková je kazatelkou českých krajanů. Ve Veselinovce se 
rádi veselí. I když toho nemají mnoho, svým pohostinstvím nás 
zahanbují. Pro Marii slavit znamená být vděčný Pánu Bohu za to, že nám 
lidem dal tolik dobrých darů, které náš život dělají krásným.  



Na konci září jsme ve Veselinovce slavili 20 let „shromáždění“. Před 
dvaceti lety veselinovští s pomocí naší církve vytvořili z bývalého 
obchodu krásnou modlitebnu. V ní se po dvacet let scházejí a děkují 
Bohu za to, že jim dává sílu k životu. 
V Libiši jsme v červnu také slavili. Radovali jsme se z toho, že se nám 
podařilo opravit kostel, který před 230 lety vybudovali naši předkové. 
Sešli jsme se s lidmi z dálky i z vesnice a až do noci jsme se veselili na  
zahradě před kostelem. Pán Bůh i přes dvě století, kterými prošly války, 
nesvoboda i osobní bolesti, nám vždy znovu dává příležitost být vděční za 
mnoho dobrého a za dobré lidi, s nimiž můžeme jít kus cesty.  
 
Zanedlouho si budeme připomínat 30 let od chvíle, kdy jsme se v naší 
zemi mohli nadechnout svobody a začít tvořit svobodnější a 
spravedlivější společnost. 
Věřím, že budeme umět slavit s vděčností. Vděčnost znamená také 
nečekat, že nám bude pořád někdo něco dávat nebo za nás něco 
zařizovat. Vděčnost znamená také být ochoten pro to dobré něco udělat, 
sám se o dobrou věc zasadit, nesmiřovat se se lží nebo podvody. 
Znamená to svobodně a pravdivě žít a dobro a svobodu druhých, zvláště 
těch slabších, chránit. 
Věřím, že nám k tomu Pán Bůh dá sílu.  
 
 
Milé sestry a milí bratři, svoji vděčnost za dary, které přijímáme, chceme 
vyjádřit 
 
 
 
  

při slavnostních bohoslužbách 
s vysluhováním svaté večeře Páně 
v neděli díkčinění 20. října 2019. 

- v 8.15 v Husově domě v Kostelci n/L 
- v 9.30 v evangelickém kostele v Libiši 

 



Za co děkujeme? 
 
Za sborové společenství, v němž můžeme mnohé prožívat spolu, ať už při 
nedělních bohoslužbách nebo při jiných příležitostech.  
* Každou neděli se scházíme při bohoslužbách v Kostelci nad Labem v 8.15 
a v Libiši v 9.30. Zpravidla jednou měsíčně se v Libiši současně s bohoslužbami 
konají na faře bohoslužby pro děti, tzv. nedělní škola. Termíny nedělní školy je 
možno zjistit na internetových stránkách našeho sboru. Pro rodiče s nejmenšími 
dětmi je zařízen přenos bohoslužeb do presbyterny na faře, kde si děti mohou 
hrát a rodiče poslouchat bohoslužby.  
* Ve středu v 19.00 jsou biblické hodiny na faře v Libiši. Jste zváni 
k rozhovorům nad Biblí a o životě.  
* Ve středu v 16.00 je náboženství pro školní děti. 
* Nepravidelně máme schůzky nad biblickými příběhy s klienty chráněného 
bydlení Rybka. 
* 9. června jsme uspořádali sborovou slavnost k  dokončení oprav 
evangelického kostela sv. Trojice v Libiši. Opravu provedla firma Pragofas 
Miloše Kolomazníka, restaurátor Zdeněk Koušek a truhlářská firma Pavlíček a 
Potoček. Opravu jsme mohli provést díky několika velkým a mnoha dalším 
darům. Největší část prostředků jsme dostali od pomocného díla církví ve 
Švýcarsku HEKS, od Bavorské evangelické luterské církve, od obce Libiš a od 
firmy Spolana. Naposledy nám na uhrazení oken výrazně přispěl spřátelený 
skotský sbor v Laggan Newtonmore. Měli jsme radost, že zástupce z Lagganu 
Ian Hall se zúčastnil slavnosti. Byla s námi také Ludmila Sverdlová, bývalá 
kazatelka Bohemky, druhého českého sboru na Ukrajině. Opravu kostela 
bychom neuskutečnili bez ochotné pomoci a nadšení řady jednotlivců, jejichž 
jména se sem nevejdou. Libišský chrám nyní krášlí naši vesnici a dělá radost 
příchozím i kolemjdoucím. Přicházejí i různé návštěvy ze zahraničí, nejčastěji 
z Jižní Koreje a z Maďarska. V létě se objevil před kostelem Marton Vegh, 
potomek zakladatele sboru Jána Vegha. Přijel z Německa i s rodinou. Nedávno 
navštívili kostel potomci rodu Kostomlatských z USA hledající své kořeny. 
Dozvěděli se tu, že do jejich rodu patří člen našeho sboru Jan Palach. 
* V létě jsme spolu s mládeží z dalších sborů putovali po řece Hronu. 
* 22. září se farář Miroslav Pfann zúčastnil slavnosti 20. výročí otevření 
modlitebny českého sboru ve Veselinovce na Ukrajině. 
* O víkendu 11. -13. října využilo několik našich členů krásný víkend k pobytu 
v Jizerských horách v chalupě mladoboleslavského sboru v Bílém Potoce. 
 



Další plány a pozvání 
 

* 19. října v 9.00 před nedělí díkčinění plánujeme sborovou brigádu. Na 
zahradě u kostela i fary a ve sborové místnosti potřebujeme provést některé 
pravidelné podzimní práce a také některé opravy (například houpačky a 
pískoviště). 
* 3. listopadu v 15.00 U Martina ve zdi v Praze proběhne ordinace nových 
kazatelů, mezi nimi i Michaela Pfanna. 
* 9. listopadu v Lysé nad Labem bude konvent našeho seniorátu, který má volit 
seniora. 
* 1. prosince v 16.00 se v našem kostele uskuteční adventní koncert. Vystoupí 
žesťové kvinteto Brass five, slovem bude provázet Roman Zach. 
 

Salár 
 

Dovolujeme si připomenout, že na podzim probíhá tradiční sbírka darů, tzv. 
salár. Salár je hlavní zdroj příjmu sboru. Hradíme z něj náklady na práci 
ve sboru, opravy, výdaje za energie, příspěvek do tzv. personálního fondu. Po 
opravě kostela a výměně oken kostela máme ve sborové pokladně zbytek dluhu 
Jeronýmově jednotě. Jeronýmova jednota nám vypomohla v průběhu stavby 
půjčkou 987 500 Kč, abychom překlenuli dobu do obdržení všech slíbených 
darů. Nyní potřebujeme vybrat cca 90 000 Kč, abychom byli bez dluhu.  
Příspěvek můžete osobně předat naší pokladní Tereze Prasličkové, nebo 
někomu z presbyterů. Můžete jej také uhradit převodem na sborový účet 
0461334329/0800 nebo pomocí složenky. Nejlépe se osvědčuje pravidelná 
měsíční platba převodem na účet - trvalý měsíční příkaz. Při placení saláru na 
účet uvádějte specifický symbol 33 a pro identifikaci napište do zprávy pro 
příjemce Vaše jméno, případně adresu. Děkujeme. 
 

Jménem staršovstva Vás srdečně zdravíme 
 a těšíme se na setkání s Vámi 

 

 Miroslav Pfann    Barbora Blechová  
         farář            kurátorka 
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