OZNÁMENÍ
PO NEDĚLI

7.6.2015

První neděle po svaté Trojici 7.6.2015 v 9:30
káže Daniel Kvasnička na text Matoušova evangelia 22:15-22 a slavíme Večeři Páně.
Ke členství ve sboru přivítáme manžele Paulusovy s dětmi. Křestní přípravu začíná Jan
Bubeníček. Vyprosíme jim požehnání. Ve 14:00 jsou Ekumenické bohoslužby v
Budislavi a v 17:45 v kostele Povýšení sv. Kříže při večerních bohoslužbách
římskokatolické farnosti káže Daniel Kvasnička
V týdnu po 7.6.2015 je připraveno:
Pondělí 8.6.2015 v 17:30 Dorost v Novém kostele. Ve stejném čase setkání mužů.
Úterý 9.6.2015 v 17:00 a 19:00 Setkání nad Biblí. Studujeme dopis apoštola Pavla do Říma
6:3-23 (Půjčovna)
Středa 10.6.2015 v 17:00 Setkání nad Biblí v Moravské Třebové, Kunčině: Dopis apoštola Pavla
do Říma 5:18 až 6:2 (Když se rozhojní milost) a v 19:30 Setkání hledajících, rouhačů nebo
prostých zvědavců. Vinárna U Mydláře
Čtvrtek 11.6.2015 v 17:30 Modlitební setkání ve Svitavách u Boštíků
Pátek 12.6.2015 v 17:00 Setkání mládeže v Litomyšli. Téma: Mládež sobě IV. - Závislosti
Víkendový pobyt dorostu v Krkonoších 12.-14.6.2015 v horské chatě Míla)

Druhá neděle po svaté Trojici 14.6.2015 v 9:30
kážou starší sboru Jana Macková a Matyáš Hájek na text dopisu apoštola Pavla do
Efezu, 2. kapitoly. V 16:00 bohoslužby ve Svitavách mimořádně v Pensionu Fontána,
U Stadionu 6
V týdnu po 14.6.2015 připravujeme mimo jiné:
Pondělí 15.6.2015 v 17:30 Dorost a Angličtina pro nejmenší v Novém kostele. Ve stejném čase
setkání mužů.
Úterý 16.6.2015 v 17:00 Setkání nad Biblí. Studujeme dopis apoštola Pavla do Říma. V 18:00
návštěva katolického kněze Michala Polendy s vyprávěním o Nepálu a sbírkou pro Člověka
v tísni a jeho program pro postižené zemětřesním
Středa 17.6.2015 v 19:30 Setkání hledajících, rouhačů nebo prostých zvědavců. Vinárna
U Mydláře
Čtvrtek 18.6.2015 v 17:30 Setkání nad Biblí ve Svitavách - u Bartošů
Pátek 19.6.2015 v 16:00 Závěrečné setkání mládeže v Litomyšli a v 19:00 Setkání sester v
Bludičce

Chystáme:
Dětská neděle a členské shromáždění po společném obědě 21.6.2015
Tradiční dětská neděle na závěr roku s obědem, jehož formu ještě oznámíme. Ve členském
shromáždění bychom vybrali projekty pro podporu z rozpočtu sboru. Stav nominací můžete
po přihlášení svým jménem a heslem na stránky Nového kostela nalézt na adrese: http://
www.novykostel.cz/dary (sekce Pro členy – podmenu Dary). Projekty jste dostali k posouzení
hromadně. Obrazový materiál k projektům je na webu sboru (viz výše). Vyslovíme se také k
podobě besídek v podzimním období. Vaše staršovstvo

Navíc:
Pro vsetínský sbor Církve bratrské Maják měl nedělní kázání žilinský kazatel Tibor Máhrik. Kázal
o desateru rodičovské výchovy. Tady si poslechněte: https://www.youtube.com/watch?v=oGg-dvRBtk
Co dělalo zrcadlo s našimi dětmi, to jsme jednu neděli viděli. Co dělá zrcadlo s divokou zvěří, to
uvidíte tady: https://www.youtube.com/watch?v=GaMylwohL14
Husitský kněz a historik Martin Chadima uvádí do souvislostí Husovy doby. Podívejte se na toto
video a případně i na další. : https://www.youtube.com/watch?
v=QVe3R7oEMX0&feature=youtu.be
O naší věčné nespokojenosti… Víte, co znamená sedět na trůnu na nebi?: https://vimeo.com/
126134138

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 web kazatele s texty kázání 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.

