OZNÁMENÍ
NA NEDĚLI

5.4.2015

Neděle Vzkříšení 5.4.2015 v 9:30
káže Daniel Kvasnička na text 2.Samuelovy 24:1-25 a Markova evangelia 16,9-20
V týdnu po 5.4.2015:
Pondělí 6.4.2015 ve 14:30 Ekumenické setkání v budislavském kostele. Do Budislavi můžeme jít
společně s bratřími a sestrami z jiných církví. Start v Proseči ve 13:00 u katolického kostela
(možné místo k parkování), návrat do Proseče autobusem
Úterý 7.4.2015 ve 14:30 rozloučení se sestrou Květoslavou Burešovou v kostele ČCE v Pusté
Rybné. A v 17:00 Setkání nad Biblí: slouží bratr kazatel David Beňa na téma: O Kristově kříži
podruhé. Tři svědectví současné teologie. V 19:00 Setkání nad Biblí se stejným programem
Středa 8.4.2015 v 17:00 Setkání nad Biblí v Moravské Třebové, Kunčině: Dopis apoštola Pavla
do Říma 3,21-31 (Spravedlnost bez zákona)
Čtvrtek 9.4.2015 v 17:30 Setkání Svitavských u Boštíků, rozhovor bratří a sester o životě stanice,
plánování a modlitby.
Pátek 10.4.2015 v 17:00 Setkání mládeže v Litomyšli. Téma: Filmová a písničková mládež

Neděle po Velikonocích 12.4.2015 v 9:30
káže Daniel Kvasnička na text Janova evangelia 15,12-17 (O přátelství…)
Po bohoslužbách seminář o způsobu rozdělení finanční podpory pro různé projekty z
prostředků sboru a také o práci staršovstva a zapojení bratří a sester do různých aktivit.
16:00 Nedělní bohoslužby v KC Fabrika, Svitavy, káže D. Kvasnička
18:00 Nedělní večerní bohoslužby s Večeří Páně v Novém kostele
V týdnu po 12.4.2015 bude na programu mimo jiné:
Pondělí 13.4.2015 v 17:30 Dorost a Angličtina pro nejmenší v Novém kostele
Úterý 14.4.2015 v 17:00 Setkání nad Biblí: Dopis apoštola Pavla do Říma 3,1-20 (Nikdo není
spravedlivý) a v 19:00 Jan Fingerland, komentátor ČRo hostem ČKA v Jiráskově gymnáziu.
Téma: O izraelsko-palestinských vztazích
Čtvrtek 16.4.2015 v 17:00 Církev na hranici, veřejná diskuse se zástupci církví připravená ZŠ
Zámecká v Litomyšli v klenutém sále Zámeckého návrší Litomyšl
Pátek 17.4.2015 v 18:00 Setkání sester u Vlaďky Mackové. Mládež na výjezdu do Mladkova

A něco navíc:
Dva lidé, kteří spolu absolutně nesouhlasí, mohou diskutovat slušně a rozumně. Dialog Dr.
Zdeňka Vojtíška a scientologa v DVTV zde: http://video.aktualne.cz/dvtv/ohrozuje-scientologie-lidistret-vericiho-a-religionisty/r~f9f24c32d94d11e496f2002590604f2e/

Nebojte se smrti, je to součást života. Západní kultura, která stárne a její udržování stojí moc
peněz a práce, je poslední dobou vychovávána naukami o smrti a umírání. Zvyky amerických a
afrických kultur se vystavují na výstavě o smrti v Náprstkově muzeu. Zajímavou pozvánku DVTV
máte zde: http://video.aktualne.cz/dvtv/vystava-ritualy-smrti-pozustali-pojidaji-popel-zemrelych/
r~8a3fe472d49211e4a4c00025900fea04/

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl.
Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email daniel@novykostel.cz
www.novykostel.cz a www.nabeton.info Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a
darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v
jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy
o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat a jsou také ve výroční zprávě vyvěšené na webu sboru.

