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My čekáme, kdy zavítáš,  
tvůj příchod vyhlížíme;  
již přijdeš záhy, Pane náš,  
již málo času, víme.  
Kdo tě čeká,  
se neleká,  
vstříc radostně ti chvátá 
tam v obydlí tvá svatá. 

 
My čekáme tě s důvěrou 
zde za dnů zkoušek víry. 
Tys snášel kříž svůj s pokorou,  
jsa laskav bez vší míry;  
jak bychom my 
zde ve dnech tmy 
se kříži vzpírat měli, 
když vůle tvá tak velí? 

 
My čekáme tě, ty zde již  
nám srdce vznítils cele. 
Ty skrytě při nás v Duchu dlíš,  
však jednou přijdeš skvěle  
a potom dáš 
nám, Pane náš,  
u sebe pokoj věčný 
a život nekonečný. 

 
Ph. F. Hiller 1767 / G. A. Molnár 1915 

Evangelický zpěvník 360 
  

 



Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž nese dobré 
poselství. Iz 52,7 

I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila 
jej do jeslí, protože se pro ně nenašlo místa pod střechou. Lk 2,7 
 
„My čekáme, kdy zavítáš.“ To je adventní výhled. Philipp Friedrich Hiller skládal 
před dávnými lety písně, které chválily Boha a vyhlížely příchod Krista do našeho 
světa. Těžká nemoc vzala Hillerovi hlas, nemohl zpívat a skoro ani mluvit. Obtížně 
živil svých 7 dětí. Neztratil však naději a dál psal písně, které jiní mohli zpívat a 
spolu s ním se i v podivných časech radovat z Kristovy blízkosti v životě. 
Ještě mnohem starší básník prorok Izaiáš pro své přátele zajaté v Babyloně vyjádřil 
svou naději krásným obratem: „Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, 
jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu.“   
Představuji si, jak někdo bydlí hluboko v horách. Připadá si úplně ztracený. A 
k němu přes hory jdou nohy nesoucí dobré zprávy. Ve starém kralickém překladu 
se píše: „…nohy toho, jenžto potěšené věci zvěstuje“. V jedné německé bibli to 
vystihli ještě kouzelněji. Mluví o nohách toho, kdo nese pohádku (Märchebringer). 
Ta pohádka je ovšem skutečná, není to chiméra. Děje se něco, o čem jsme jenom 
snili, o čem jsme si vyprávěli pohádky. Dobrá potěšitelná zpráva jde za mnou přes 
hory do mé zapadlé ztracené chýše. Tak to vidí básník  Izaiáš. A takový je náš Bůh. 
Kdo si připadá ztracený, zbytečný, kdo vypadl z kola ven, tomu přes hory přichází 
někdo ohlásit, že je v centru Boží pozornosti. 
Vánoce nám přinášejí dobrou zprávu, že Bůh vstoupil do lidského světa. Jaké 
místo si k tomu vybral? Pro tehdejší svět i pro Izrael to byla zapadlá lhota, 
nevýznamné městečko Betlém. Tam se spojilo „božství s člověčenstvím.“ Do 
města pocestných připutovalo „božství za člověčenstvím“. 
Vypravěč Lukášova evangelia nám ukázal, že Bůh jde za člověkem ještě dál. Tichý 
dětský hlas je možno zaslechnout tam, kde neměli místo pod střechou. Pastýři 
pasoucí ovce na horách za městy a vesnicemi nám zvěstují o Božím příchodu 
k lidem daleko od nějakého lidského obydlí. 
Milí přátelé, jak lehko se může proměnit náš život i život celé krajiny. Najednou si 
můžeme připadat ztracení, zbyteční, odříznutí od života lidí.  
Díky tomu, co se přihodilo v Betlémě, může však zaplesat kdokoli, komu se zdá, že 
se ocitl na periferii, anebo kdo si připadá, jako by byl v mlze. Právě za ním 
pospíchají nohy, nesoucí dobrou zprávu. 
Hospodin i nás navštěvuje vánoční milostí. Stejně jako navštívil pastýře z evangelia.  

 
S adventní zvěstí Vás upřímně zdraví 

kurátorka Barbora Blechová a farář Miroslav Pfann 
 



Shromáždění o Vánocích  
 

4. adventní neděle 20. 12. bohoslužby 
   9.30 Libiš, fara 
  

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

Neděle 27. 12. bohoslužby 
   9.30 Libiš, fara 
 

Neděle  3. 1. bohoslužby 
   8.15 Kostelec, Husův dům 
   9.30 Libiš, fara 
 

Informace 

Jak jste si všimli v programu bohoslužeb, letošní advent a Vánoce v našem 
sboru proběhnou „klidněji“ než obvykle. Díky mimořádným opatřením nebude 
poslední adventní neděle spojena s vánoční besídkou, při které obvykle 
hrajeme vánoční hru.  
Rozhodli jsme se také novoroční bohoslužby uskutečnit při první neděli 
v lednu. 
Přáli bychom si, abychom omezenější možnost setkání uměli využít k vlastnímu 
soustředění. 
Myslíme na vás, kdo z různých důvodů zůstáváte doma nebo jste v léčebném 
či sociálním zařízení. Věřím, že spojení skrze víru v Ježíše Krista a jeho lásku je 
silnější než prostorová oddělenost. 
Pro ty, kdo nemohou přicházet na bohoslužby, připomínám, že v televizi ČT 2 
jsou každou neděli v 10.00 přenášeny bohoslužby střídavě z různých církví. 
V rozhlase na stanici Vltava bývá pravidelně přenos bohoslužeb v 9.00. 
Bohoslužby na Boží hod vánoční 25. 12. budou letos přenášeny z našeho sboru 
v Praze Kobylisích a bude při nich kázat synodní senior Daniel Ženatý. 
Kdo máte přístup k internetu, doporučujeme využít internetové stránky naší 
církve (e-cirkev.cz), zvláště pak kapitolu Církev doma (https://www.e-
cirkev.cz/aktuality/cirkev-doma/). Je tam řada možností vyslechnout různé 
pobožnosti a jiné programy včetně písní a modliteb a také sledovat online 
bohoslužby z různých sborů. Vás mladší prosíme, abyste pomohli využít 
nabídky z internetu starším. 

https://www.e-cirkev.cz/aktuality/cirkev-doma/
https://www.e-cirkev.cz/aktuality/cirkev-doma/


Betlém na libišské faře 

I když jsme řadu setkání a programů museli oželet, nově máme letos na faře 
ve sborové místnosti betlém, který pro nás vytvořil bratr Jiří Linhart. 
 

Pozvání po Novém roce 

Zatím neděláme velké plány. Ale v obvyklém stavu míváme na faře v Libiši ve 
středu v 16.00 program pro děti, tzv. náboženství. Tam si vyprávíme příběhy 
z bible, zpíváme, někdy si i hrajeme. Ve středu večer v 19.00 míváme biblické 
hodiny. Společně čteme a povídáme si o biblických textech a o životě. 
Při nedělních bohoslužbách v Libiši v 9.30 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. Těšíme se, že informací budeme zase 
moci poskytnout více. 
 

Pozdravy od přátel 

Naši přátelé ze Skotska ze sboru Laggan-Newtonmore nám pravidelně posílají 
odkaz na své bohoslužby (http://www.spanglefish.com/stbrides/index.asp) 
a píší nám, že každou neděli na nás myslí v modlitbě. 
Jsme také v úzkém spojení s českými evangelickými sbory na Ukrajině 
v Bohemce, Veselinivce a Pervomajsku, které má bratr farář Pfann na starosti. 
Úvodní adventní zamyšlení bude součástí jejich vánočních sborových dopisů. 
Při každém telefonátu nebo jiném spojení nechávají pozdravovat. 
Na jaře vzniklo také spojení s původním českým evangelickým sborem ve 
Wisconsinu v USA, kde v osadě Melnik žijí potomci českých vystěhovalců 
z Mělnicka. Bratr farář Pfann se je chystá, až to bude možné, navštívit. 
Pozdravují evangelíky z rodného kraje svých předků a modlí se za nás. 
 

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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