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Vánoční píseň

Noc ke konci se kloní a blízko je svit dne,
nechť zajásají tóny vstříc hvězdě přejasné.
I ten kdo radost ztratil, ať připojí svůj hlas
a jitřní hvězda vrátí tvým smutkům radost zas.

Ten, jemuž všechno slouží, se služebníkem stal,
by zjevil lásku Boží a dluh náš odepsal.
Ten, koho vina víže, ať znovu povstane, 
vždyť Ježíš ruku z kříže podává k záchraně.

Už stíny ustupují, dejme se světlem vést,
kde v chudé skalní sluji Bůh naším hostem jest. 
S ním jako dítě přišel a smlouvu obnovil,
když ve vině a pýše jsme ztratili svůj cíl.

Noc tmavá ještě halí nejeden lidský žal.
Pojď s námi Boha chválit, kdo stál jsi opodál.
Ozářen Božím světlem unikneš temnotě
a nalezneš svůj Betlém i spásu v životě.

Bůh v temnotách je skrytý, a přec je prozářil, 
když nechtěl odsouditi, ač svět tak vzpurný byl.
Syn Boží u tvých dveří už stojí, klepe zde.
Kdo život svůj mu svěří, ten na soud nepřijde.
      Jochen Klepper, 1938, přel M. Heryán (EZ277)

 



Německý  básník  a  novinář  Jochen  Klepper  psal  svoji  Vánoční  píseň
nedlouho  před  válkou.  Německá  společnost  byla  ovládána  čím  dál
brutálnější nenávistí obracející se proti všemu, co bylo označeno za cizí.
Klepper měl za ženu židovskou vdovu se dvěma dětmi. Nevěděli, kdy
dojde  na  ně.  Zdá  se  nám  neuvěřitelné,  že  zpívá  píseň  o  jitřence.
V pokročilé tmě už vidí denní světlo.

Byla v tom nějaká básníkova naivita? Nemohla být.  Víme, že o čtyři
roky  později  unikl  on,  jeho  žena  a  mladší  dcera  deportaci  jen
dobrovolným odchodem ze světa. 

Jak to, že Klepper dokázal v tak temné době napsat píseň, kterou může
zpívat „i ten, kdo radost ztratil?“

Jitřenka,  o  které  zpívá,  není  pouhý  romantický  přelud.  To  světlo
nemůže být pohlceno tmou, protože jeho zdroj  není  silami  temnoty
ovlivnitelný. Nesvítí ale mimo temnotu v nějaké jiné galaxii.  Neuvidíme
jej, až sami dokážeme vyplavat nad hladinu nebo až se svými silami
vyškrábeme z temné jeskyně. To světlo odjinud do temnoty vstupuje a
proniká i do nejhlubší hloubky. Přichází za námi. A i když nevíme, kudy
naše cesta půjde ani jaká bude, jitřní hvězda už nám ukazuje blížící se
den a na naši noční úzkost a bolest dopadají její hojivé paprsky.

Jochen Klepper  dokázal  zpívat  a  pro  mnohé  zanechat  svoji  vánoční
píseň. Dost možná tušil, že překonání tehdejší hrozné tmy se nedočká. 

On věřil, jak v písni zpívá, že bude ze tmy vytržen, věří-li Dítěti. Světlo
Boží nenechává lidskou tmu působit navěky. Nehostinná stáj, kde se
narodilo Dítě, je místem, kam Bůh sám přichází bydlet do naší temnoty,
aby ji  prosvítil  a nás svým jitřním světlem vedl k svému cíli.  A proto
připojme svůj hlas ke chvále Jitřenky.

Jménem staršovstva sboru 

upřímně zdraví

kurátorka Barbora Blechová a farář Miroslav Pfann



Shromáždění o Vánocích 

Neděle 22. 12. vánoční slavnost s divadlem Šťastný princ
 9.30 Libiš, fara

Neděle 22. 12. koledy dětí ze základní školy
18.00 Libiš, kostel

Boží hod 25. 12. bohoslužby s Večeří Páně
 9.30 Libiš, fara

Neděle 29. 12. bohoslužby
 9.30 Libiš, fara

Nový rok  1. 1. bohoslužby s Večeří Páně
 9.30 Libiš, fara

Neděle  5. 1. bohoslužby
 8.15 Kostelec, Husův dům
 9.30 Libiš, fara

Změna v konání bohoslužeb v Kostelci nad Labem

V poslední  době  se  především  kvůli  zdravotnímu  stavu  snížil  počet
pravidelných účastníků bohoslužeb v Kostelci nad Labem. V listopadu
jsme se rozhodli, že budeme mít bohoslužby v Kostelci v Husově domě
jednou měsíčně,  vždy první neděli v 8.15. V ostatních nedělích využijí
účastníci  možnost  navštívit  bohoslužby  v sídle  sboru  v Libiši  v 9.30.
Kostelečtí  jsou  vítání  v Libiši  i  na  svátečních  bohoslužbách.  Nejbližší
bohoslužby v Kostelci budou v neděli 5. ledna 2019.
Kolumbárium v Husově domě bude otevřeno každou neděli od 9.00 do
11.00.



Vánoční hra

Čtvrtou adventní neděli  22.  prosince  v  9.30  jste  zváni  do Libiše  na
evangelickou  faru  na  vánoční  slavnost. Vánoční  divadlo  „Šťastný
princ“ podle pohádky Oskara Wilda připravují dospělí a děti.

Přijďte si s námi zazpívat koledy

Děti z místní základní školy nás zvou na tradiční zpívání koled. Sejdeme
se letos také v neděli 22. prosince v 18.00 v libišském evangelickém
kostele.

Novoroční promluva synodního seniora
Synodní senior  Daniel Ženatý si  vybral pro svoji novoroční promluvu
náš  kostel  sv.  Trojice v Libiši.  Promluvu můžete sledovat  1. 1. 2020
v 13.45 na ČT 2.

Jste zváni i po Vánocích
Například ve středu v 16.00 máme program pro děti, tzv. náboženství.
Vyprávíme si  biblické  příběhy,  zpíváme,  někdy malujeme. Ve  středu
v 19.30 máme biblické hodiny. Společně čteme a promýšlíme nejstarší
evangelium podle Marka. 
Při  nedělních  bohoslužbách  v Libiši  v 9.30,  v létě  v kostele  a  v zimě
na faře,  je  pro  rodiče  s malými  dětmi  zajištěný  zvukový  přenos
bohoslužeb do presbyterny na faře. Děti si zde mohou hrát a dospělí
poslouchat bohoslužby.  Jednou za měsíc se v době bohoslužeb koná
nedělní  škola.  Termíny jsou s předstihem oznamovány v neděli  a na
webových stránkách sboru. 
O dalších setkáních, besedách, koncertech průběžně informujeme na
webových stránkách libis.evangnet.cz.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Libiši
Sídlo sboru: Školní 44/1, 277 11 Libiš

Kazatelská stanice: Husův dům, Labská 233, 277 13 Kostelec nad Labem
Telefon: 311 249 065

Web: libis.evangnet.cz, e-mail: libis@evangnet.cz
Bankovní spojení: 0461334329/0800
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