OZNÁMENÍ
NA NEDĚLI

12.4.2015

Neděle po Velikonocích (Quasimodogeniti) 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:
Pondělí 13.4.2015 v 17:30 Dorost a Angličtina pro nejmenší v Novém kostele
NOVĚ: Pondělí 13.4.2015 od 17:30 do 18:30 Setkání mužů v Novém kostele (v čase dorostu
a angličtiny). Ondřej Macek zve takto: „Muži bratři, od tohoto pondělí vzniká další možnost se
scházet ke společnému sdílení a modlitbám. Kdo máte touhu, přijďte a přineste s sebou tipy na
duchovní program.”
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. Moderuje bratr kazatel David
Beňa. Akce je volně přístupná!
Pátek 17.4.2015 v 18:00 Setkání sester u Vlaďky Mackové.
Mládež je o víkendu na výjezdu do Mladkova

Neděle milosrdenství Božího 19.4.2015 v 9:30
káže Daniel Kvasnička na text Matoušova evangelia 5,43-48 (O lásce k nepřátelům…)
Po bohoslužbách představení práce organizace In-Life, kterou podporujeme finančně.
V týdnu po 19.4.2015 bude na programu mimo jiné:
Pondělí 20.4.2015 v 17:30 Dorost a Angličtina pro nejmenší v Novém kostele
Úterý 21.4.2015 v 17:00 Setkání nad Biblí: Dopis apoštola Pavla do Říma 3,21-31 (Spravedlnost
bez zákona) a v 19:00 Setkání nad Biblí s jiným programem (D. Kvasnička bude hostem ve
staršovstvu v Letovicích)
Čtvrtek 23.4.2015 v 17:30 Setkání nad Biblí ve Svitavách, KC Fabrika
Pátek 24.4.2015 v 17:00 Setkání mládeže v Litomyšli. Téma: Islám, hostem bratr kazatel David
Beňa

A něco navíc:
Co myslíte: Je kritika vystoupení kazatele Bennyho Hinna nezdravou nepřejícností nevěřících?
Nebo jde o objektivní a závažnou věc, že se evangelium prezentuje jako byznys parazitující na
nešťastných a nemocných lidech. Je to ještě vůbec křesťanské?! Jak to vidíte? Více zde: http://
technet.idnes.cz/benny-hinn-podvodnik-nebo-lecitel-dl3-/veda.aspx?c=A150311_161004_veda_kuz

Skvělé a dobré zpávy! Římský biskup František přijal arcibiskupa Bezáka k soukromému
rozhovoru. Více zde: http://www.christnet.cz/zpravy/27156/
papez_frantisek_prijal_arcibiskupa_bezaka.url

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.

