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Studně nepřevážená 
 
1. Studně nepřevážená všech Božských milostí, 
k tobě úpí duše má, tvých žízníc sladkostí, 
Bože, Duchu svatý, jenžs posavad v darech svých 
předrahých a rozkošných přehojně bohatý. 
 
2. Proto vroucně tě prosím, můj posvětiteli,  
víry pravé v mém srdci mocný pěstiteli,  
rozmnožuj ji dále, ať se již nezmenšuje, 
ale vždy rozhojňuje ke tvé cti a chvále. 
 
3. Při tom i má naděje ať pevnou stálostí  
před tebou se vždy skvěje bez vší pochybnosti,  
bych neměl doufání v darech pomíjejících,  
však věčně trvajících a v tvém smilování. 
 
4. Vladaři můj výborný, braň a posilň mne sám, 
by libý neb odporný vítr sem ani tam mnou nemoh viklati,  
nýbrž ať v každé době důvěřuji se tobě, rač mi pomáhati. 
 
J. A. Komenský (1592—1670)  

 

 



Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! 
Dobrořeč, má duše Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho 
dobrodiní! Žalm 103,1-2 
 

Je vhodná doba na to, abychom děkovali? 
Kdy jindy než právě teď je třeba mít otevřené oči, uši a srdce pro to, 
co je, bylo a bude dobré. 
Proto tu máme díkčinění. A slavíme je už po staletí v dobách úrody, 
spokojenosti, radosti i v době sucha nebo povodní i v časech ohrožení 
válkou nebo zlými nemocemi. 
Smíme se zastavit a všimnout si, že je stále ještě tolik dobrého, které 
nám umožňuje žít. Smíme děkovat dokonce, i když mnohé ztrácíme, 
své blízké, své síly, své mládí.  
Děkujeme za to, kolik krásného jsme prožili s lidmi kolem nás, i když 
to bylo třeba krátké. Kolik jsme toho stihli poznat a naučit se, když 
jsme byli při síle. Děkujeme také za ty, kteří stáli při nás, když nám 
bylo těžko, za blízkost, kterou jsme mohli zažít. 
Především děkujeme tomu, kdo nás vším radostným i těžkým 
provázel, kdo nás držel nad vodou, když nám bylo zle. Děkujeme 
tomu, na koho se smíme spolehnout i tehdy, když zůstaneme sami 
nebo když půjdeme cestou, kterou se nevrátíme. 
Darů od Pána Boha si uměl všimnout Jan Ámos Komenský, 
15. listopadu to bude 350 let od jeho úmrtí. 
Od něj to nezní lacině, když zpívá: „Bože Duchu svatý, jenž posavad 
v darech svých předrahých a rozkošných přehojně bohatý.“ Velkou 
část života prožil jako uprchlík, zažil několik morových epidemií,  
přišel při nich o druhou manželku a dvě děti.  
Zkusme si v tichu přečíst text jeho písně, třeba i vícekrát. Nebo si jej 
zazpívejme sami nebo s někým blízkým. Možná nám dá práci se 
prokousat tou dávnou krásnou češtinou. Stojí to za to.  
Věřím, že nám to pomůže, abychom spolu s Komenským prosili svého 
Vladaře, ať nás posiluje a brání, aby nás ani libý ani odporný vítr 
v našem životě zcela nevykolejil. 
Čerpáme-li z nepřevážené studně „Božských milostí“ můžeme být 
vděční. 



Bohoslužby díkčinění jsme se rozhodli letos naplánovat na později. 
  

Svoji vděčnost za dary, které přijímáme,  
chceme vyjádřit  

v měsíci 350. výročí smrti  
Jana Amose Komenského 

v neděli 8. listopadu 2020 v Libiši. 
 
 

 

Informace, doporučení, nabídky. 
 

 
Na internetových stránkách naší církve je opět možno najít celou řadu 
nabídek v kapitole nazvané Církev doma https://www.e-
cirkev.cz/clanek/6621-Cirkev-doma/index.htm 
Opět zde můžete poslouchat každodenní zamyšlení Slovo na doma. 
Lze si poslechnout písničky z našeho zpěvníku a sami se k nim 
připojit. 
 
Řada sboru nabízí bohoslužby online https://www.e-
cirkev.cz/clanek/6613-On-line-vysilani-bohosluzeb-Ceskobratrske-
cirkve-evangelicke/index.htm 
 
Synodní rada zaslala sborů dopis k díkčinění v době nouzového stavu 
https://www.e-cirkev.cz/clanek/6709-Dopis-synodni-rady-
sborum/index.htm 
 
Je možné si poslechnout sborový zpěv písně Studně nepřevážená 
https://soundcloud.com/ecirkev/stopa-6-1 
 

PROSÍME MLADŠÍ Z VÁS, ABYSTE POMOHLI ZPŘÍSTUPNIT TYTO MOŽNOSTI 

I OSTATNÍM. 
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Další plány sborových událostí vzhledem k okolnostem zatím sdělit 
nemůžeme. Průběžně je oznámíme prostřednictvím internetových 
stránek sboru http://libis.evangnet.cz/ nebo Facebooku  
https://www.facebook.com/EvangeliciLibis/ Případně emailem nebo 
telefonem. 
 

Váš farář Miroslav Pfann je k disposici na telefonu 311249065. 
 

 

Salár  –  5% a hlavu vzhůru 
 

 

Doba díkčinění je tradičně spojena s příspěvkem členů sboru na salár. 
Je to sbírka darů, která je hlavním zdrojem hospodaření sboru.  
Počet návštěvníků bohoslužeb se díky situaci značně snížil. Projevuje 
se to na sborových sbírkách. Výdaje na provoz sboru a údržbu budov 
však v mimořádné situaci nezmizely. Myslete na to prosím.  
Příspěvek můžete osobně předat 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. 
Na konci minulého roku v souvislosti s výročím svobody zveřejnila 
naše církev přehlednou informaci a výzvu nazvanou 5% a hlavu 
vzhůru. Doporučujeme, abyste při rozhodování o své podílu na 
hospodaření sboru vzali tuto výzvu v úvahu. Lze se z ní seznámit na 
stránkách naší církve: https://hlavuvzhuru.e-cirkev.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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