OZNÁMENÍ
PO NEDĚLI

24.5.2015

V týdnu po 24.5.2015 bude na programu mimo jiné:
Pondělí 25.5.2015 v 17:30 Dorost a Angličtina pro nejmenší v Novém kostele. Ve stejném čase
setkání mužů.
Úterý 26.5.2015 v 17:00 Setkání nad Biblí: Dopis apoštola Pavla do Říma 5:12-17 (Adam a
Ježíš) 19:00 Setkání nad Biblí: Dopis apoštola Pavla do Říma 5:1-11 (Pokoj s Bohem)
Středa 27.5.2015 v 19:30 Setkání hledajících, rouhačů nebo prostých zvědavců. Vinárna
U Mydláře
Čtvrtek 28.5.2015 v 17:30 Setkání bratří a sester ze stanice sboru Svitavy, volby vedení stanice,
KC Fabrika a v 19:00 Setkání nad Biblí v Moravské Třebové (U Marvanových), Téma: Dopis
Římanům Říma 5:12-17 (Adam a Ježíš)
Pátek 29.5.2015 Noc kostelů, hlavní program v Novém kostele od 19:00 hodin, otevřeno od
18:00 do 23:00 hodin
Sobota 30.5.2015 od 9:00 do 15:00 Velký úklid v Novém kostele

Neděle svaté Trojice 31.5.2015 v 9:30
káže bratr kazatel David Beňa
9:00 Nedělní bohoslužby v ČCE v Moravské Třebové, káže Daniel Kvasnička
V týdnu po 31.5.2015 bude na programu mimo jiné:
Pondělí 1.6.2015 v 17:30 Dorost a Angličtina pro nejmenší v Novém kostele. Ve stejném čase
setkání mužů.
Úterý 2.6.2015 v 17:00 Setkání nad Biblí: Dopis apoštola Pavla do Říma 5:18 až 6:2 (Když se
rozhojní milost) 19:00 Setkání nad Biblí se stejným programem
Středa 3.6.2015 v 19:30 Setkání hledajících, rouhačů nebo prostých zvědavců. Vinárna
U Mydláře
Čtvrtek 4.6.2015 v 17:30 Setkání nad Biblí ve Svitavách, KC Fabrika, Téma: Dopis Římanům
Říma 3. a 4. kapitola (Víra Ježíšova a Víra Abrahámova).
Pátek 5.6.2015 v 17:00 Setkání mládeže v Litomyšli

Ve výhledu:
Víkendový pobyt dorostu v Krkonoších 12.-14.6.2015 v horské chatě Míla (ubytování s
polopenzí). Petr Jindra navrhuje program takto: Nástup v pátek 12.6.2015 večer (odjezd z
Litomyšle po 18.00 hod.). Sobota výlet podle počasí (vrchol Sněžky vzdálen cca 8km), neděle výlet
podle nálady a počasí (Pěnkavčí vrch, Spálený mlýn). Na zpáteční cestě např. návštěva areálu
Kuks, návrat v neděli 14.6.2015 navečer. Doprava osobními vozidly.
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) Připomínáme, že konec nominací je
k 31.5.2015. Projekty vám pošleme po uzávěrce k posouzení hromadně. Obrazový materiál k
projektům je na webu sboru (viz výše). Vaše staršovstvo

Blahopřání všem maturantům k úspěšným zkouškám a modlitby do vybírání pokračujícícho
studia posílají starší sboru.

Navíc:
Všimněte si, jak normálně, kompetentně a důvěryhodně mluví o životě, své práci, manželství i
víře mormonka. Sympatické video najdete zde: http://video.aktualne.cz/dvtv/cesti-manazeri-bezodvahy-a-viry-v-lidi-rika-personalistka/r~eee9572afe3e11e4b5ba0025900fea04/
Pouštět si nadávky paní Jany Nečasové či zfilmované násilnosti ISIS je pod úroveň rozumného
člověka, tím jen přispíváme ke hlouposti světa a živíme panický strach. Možná to vypadá
primitivně, ale zkuste si pustit toto krátké video o víře: https://www.youtube.com/watch?
v=rcJWRHOTt-w
Komentář pěkně zmatečného příběhu arcibiskupa Bezáka můžete číst zde: http://
www.umlaufoviny.com/index.php?a=umlaufoviny%2Fcerny-petr-a-zodpovednost-vkauze-roberta

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.

