OZNÁMENÍ
NA NEDĚLI

19.4.2015

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:
Pondělí 20.4.2015 v 17:30 Dorost a Angličtina pro nejmenší v Novém kostele. Také od 17:30 do
18:30 Setkání mužů v Novém kostele (v čase dorostu a angličtiny).
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, slouží bratr Tomáš Rejman, téma: "Petrova velikonoční
reminiscence." (D. Kvasnička bude v tu dobu ve staršovstvu v Letovicích)
Čtvrtek 23.4.2015 v 17:30 Setkání nad Biblí ve Svitavách, KC Fabrika, Téma: Dopis apoštola
Pavla do Říma 3,1-20 (Nikdo není spravedlivý)
Pátek 24.4.2015 v 17:00 Setkání mládeže v Litomyšli. Téma: Islám, hostem bratr kazatel David
Beňa

Neděle Jubilate 26.4.2015 v 9:30
Svitavská neděle v Novém kostele - služba Svitavských slovem i zpěvem, káže bretr
Jan Boštík, svědectví bratr Jan Pechanec
V týdnu po 26.4.2015 bude na programu mimo jiné:
Pondělí 27.4.2015 v 17:30 Dorost, Angličtina pro nejmenší a setkání mužů v Novém kostele
Úterý 28.4.2015 v 17:00 Dopis apoštola Pavla do Říma 4,1-25 (Víra Abrahamova) a v 19:00
Ekumenická biblická hodina v kapli sv. Markéty, římskokatolické proboštství v Litomyšli
Středa 29.4.2015 v 18:30 Jiří Schneider, diplomat a bezpečnostní analytik, hostem ČKA v
Jiráskově gymnáziu. Téma: Blízký východ a co my s tím…
Čtvrtek 30.4.2015 v 19:00 Setkání nad Biblí v Moravské Třebové (U Marvanových), Téma: Dopis
Římanům 4,1-25 (Víra Abrahamova)
Pátek 1.5.2015 v 17:00 Setkání mládeže v Litomyšli. Téma: Islám, pohled z mediální stránky,
hostem Daniel Kvasnička

A něco navíc:
Pokud budete 19.4.2015 poslouchat nedělní slovo pro děti, pak vám bude jako pohlazení na
duši tato reportáž: http://video.aktualne.cz/dvtv/pitna-voda-z-praseci-kejdy-otazka-vterin-tvrdiodbornik/r~488bf2fae52211e4b8ba0025900fea04/
Kdo a co je to Bratr Paleček a jakou má souvislost s humorem? Třeba takovouhle: https://
4kolejni.files.wordpress.com/2015/04/fararske-vtipy_0003.jpg
V dubnu 2015 je to 540 let od okamžiku, kdy byla Litomyšl svěřena do péče Jednoty
bratrské. Více tady: http://www.soupispamatek.com/okres_litomysl/fotografie/litomysl/
litomysl_jednota_bratrska.htm

Nezapomeňte! V úterý 5.5.2015 v 17:00 O Lékařích bez hranic. Na své mise s Lékaři bez hranic bude
vzpomínat a vyprávět o nich Bc. Terezie Hurychová, zdravotní sestra, původem z nedalekého Chmelíku.
Terezie v roce 2002 odjela na první misi do Burundi, dále působila na pediatrii v Afghanistanu, v uprchlickém
táboře v Čadu, v centru podvýživy v Nigeru, v Kolumbii, po tsunami pracovala v Indonésii a po zemětřesení
na Haiti. V současné době působí na pediatrické intenzivní péči Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Autorské fotografie, osobní vyprávění, hluboké vzpomínky.

Střípky ze staršovstva, které jednalo 15.4.2015 v Litomyšli
Přítomni byli všichni starší: sestra Jana Macková a bratři Dobroslav Roušar, Matyáš Hájek a s nimi
také kazatel sboru. Opět jsme studovali část dopisu Efezským. Tento dopis se postupně čte i na
každotýdenních ranních poradách a modlitebních chvílích staršovstva v Litomyšli. Po modlitbách
jsme prošli následující body:
V květnu tohoto roku bude celocírkevní konference našich sborů v Praze a bude projednávat
a pravděpodobně schvalovat návrh Řádu Církve bratrské, který jsme zmínili také na tomto
staršovstvu. K podrobnější diskusi nad dokumentem se sejde kazatel sboru s delegátem
sboru bratem kazatelem Davidem Beňou. Dále jsme se staršími prošli pozměňující návrhy
ke konferenčním návrhům a k Řádu Církve bratrské. Hospodářka, sestra Jana Macková,
zpracovala odpověď na dotazník o financování sborů, který si Rada Církve bratrské vyžádala
Prošli jsme zápisy z minulého jednání, slyšeli jsme zprávy ze setkání členů svitavského
společenství, které proběhlo 9.4.2015 u Boštíků. Svitavští nazývají tato setkání „core team” a
probírají na nich možnosti služby a práce ve společenství. Svitavští také chystali Svitavskou
neděli v Litomyšli plánovanou na 26.4.2015. V této neděli poslouží Svitavští v Novém
kostele slovem, zpěvem i svědectvím. Věnovali jsme se také zprávám z Moravské Třebové,
připomněli jsme odchod nejstarší členky sboru, sestry Květoslavy Burešové
S potěšením sledujeme, že se setkávají nejenom mládežníci a tradičně i sestry, ale už i
muži ve svých schůzkách. Také běží dorost a vyučování angličtiny pro nejmenší. Připravují
se i setkání seniorů. Tyto aktivity mají naší podporu a modlitby. Neděle zatím jednou za
měsíc bývá zakončena setkáním kolem stolu. Modlíme se za nemocné a potřebné a slavíme
spolu Večeři Páně, tu neděli se připomíná biblický text z dopoledního kázání nebo jiný text z
evangelia. Osvědčuje se i úterní biblická hodina ve dvou časech
Hovořili jsme o návštěvách bratra kazatele Samuele Jana Hejzlara, který bude sloužit v
Litomyšli 3.5.2015 a bratra kazatele Jana Valeše, který bude kázat v Litomyšli v neděli
10.5.2015. Právě v pondělí 11.5.2015 se setkají také senioři s manželi Valešovými. Vzali jsme
na vědomí, že bude v polovičce května ve Svitavách hostem bratr Alexandr Patalakh
Vzali jsme na vědomí naši účast ve veřejných a misijních akcích: Lázeňská sezóna
25.4.201, Setkání s Lékaři bez hranic (Hurychová 5.5.2015 v našem sboru!), Noc kostelů
29.5.2015, Bratr Paleček (soutěž nejen v kresleném humoru) 2016 a Fórum 2000 v září 2015
Modlili jsme se za začátek středečních setkávání U Mydláře (poprvé 6.5.2015). Naším
záměrem je, aby vzniklo několik dalších misijních setkávání s lidmi naprosto mimo církevní
prostředí
Zvažovali jsme vznik „kostelních novin” s pracovním názvem Tečka. Kazatel začíná
vysvětlovat potřebu a smysl těchto informačních tiskovin pro občany Litomyšle
V příštím setkání chceme pozvat vedení nedělních besídek, povzbudit a probrat novinky a
potřeby učitelů
Hospodářské záležitosti:
Zhodnotili jsme průběh semináře o rozdělování darů z rozpočtu sboru a zahájení
nominačního období pro rok 2016 + 2. Seminář proběhl v neděli 12.4.2015
Máme potíže s umístěním vývěsní skříňky blízko kostela. V záležitosti usilovně jedná
sestra hospodářka. Městský úřad naše záměry nepodporuje na žádném místě poblíž
kostela. Prosíme o modlitební podporu, protože taková skříňka je dobrým informačním
nástrojem. Jsme přesvědčeni, že lidé o našem kostele dostatečně neví
Plánujeme v sobotu 18.4.2015 úpravy terénu kolem modlitebny a dosazení růží
Generální úklid sboru se plánuje po Noci kostelů, v sobotu 30.5.2015
Kazatel užívá auto společnosti ŠkoFin v operativním leasingu, který si hradí měsíčně.
Poděkování patří oběma bratřím, kteří mu obětavě půjčovali od prosince minulého roku svá
auta

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 příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance
(2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům velice děkujeme.

