OZNÁMENÍ
PO NEDĚLI

31.5.2015

Neděle svaté Trojice 31.5.2015 v 9:30
káže bratr kazatel David Beňa na text 1. Janova 4,7-17 a v 9:00 Nedělní bohoslužby v
ČCE v Moravské Třebové, káže Daniel Kvasnička
V týdnu po 31.5.2015 bude na programu:
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 apoštola
Pavla do Říma 5:1-11 (Pokoj s Bohem)
Pátek 5.6.2015 v 17:00 Setkání mládeže v Litomyšli, SEX z pohledu obráceného křesťana
(Ondřej Michálek)

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. Příští neděli je ještě jedna
ekumenická možnost: V kostele Povýšení sv. kříže při večerních bohoslužbách
římskokatolické farnosti v 17:45 káže Daniel Kvasnička.
V týdnu po 6.6.2015 bude na programu mimo jiné:
Pondělí 8.6.2015 v 17:30 Dorost a Angličtina pro nejmenší 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
Středa 10.6.2015 v 19:30 Setkání hledajících, rouhačů nebo prostých zvědavců. Vinárna
U Mydláře
Čtvrtek 11.6.2015 v 17:30 Setkání nad Biblí ve Svitavách, KC Fabrika,
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

Chystáme:
Povídání o Nepálu 16.6.2015
V úterý 16.6.2015 v 18:00 hodin nám dá P. Michal Polenda, římskokatolický farář v Bohuňově,
nahlédnout do života lidí třetího světa, jak ve velkých městech (Pokhara, Kathmandu), tak na
vesnicích (při treku okolo Annapurny). Zároveň s tím budou okrajově zmíněna dvě největší
náboženství v Nepálu (hinduismus a budhismus). V projekci vidí fotky památek zanesených na
seznamu Unesco, ještě než byly poničeny zemětřesením (palácové budovy na Durbar square
Kathmandu)
P. Michal Polenda přijíždí za žáky ZŠ Zámecká v Litomyšli, kde bude odpoledne, a navečer se
bude věnovat všem zájemcům. Výnos sbírky bude věnován na konto Člověka v tísni - obětem
zeměřesení v Nepálu.
P. Michal Polenda působil jako kaplan v Hustopečích a Tišnově, osm let pak jako farář
v pohraničních farnostech Slavonice, Staré Hobzí, Dešná, Nové Sady a Cizkrajov. „Kostely nebyly

plné, o to větší kouzlo to tam mělo. Člověk tam nemůže žít z tradované autority kněze (důstojných
pánů, velebných pánů, otců...), která křiví charaktery. Myslím, že by si tím měl projít každý kněz,
než stihne chytnout panáčkovské móresy.“ Od srpna 2014 je farářem ve Křetíně, Sulíkově a
v Bohuňově na jižní Moravě. A záliby? „Má práce je s mými koníčky tak vpita do sebe, že
nedokážu často odlišit, kdy jedno končí a začíná druhé. Občas vylezu nějaký ten brdek v Alpách.
Kdekoho tahám lézt na skály a umělé stěny pod přímočarým heslem: Nekecej a lez! Od podzimu
do jara si po večerech chodím zaběhat. Žiji teorii, že kvůli méně než 5 km se nemá cenu
převlékat.“
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
byl k 31.5.2015. Projekty vám pošleme po uzávěrce k posouzení hromadně. Obrazový
materiál k projektům je na webu sboru (viz výše). Vaše staršovstvo

Střípky ze staršovstva, které jednalo 26.5.2015 v Litomyšli
Přítomni byli s kazatelem sboru také bratři Dobroslav Roušar, Matyáš Hájek (sestra Jana Macková
byla nemocná). Společně jsme studovali také další oddíl z dopisu do Efezu a modlili jsme se.
Staršovstvo připravuje společnou službu slovem z těchto studijních témat na neděli 14.6.2015.
Hosty našeho jednání byli v závěru učitelé besídek - Jitka Nádvorníková, Ondřej Macek, Martina
Soukupová a Kateřina Macková:
Litomyšl - Svitavy - Moravská Třebová: Věnovali jsme se zprávám z týdenních porad
starších v Litomyšli a hodnocení uplynulého období, víkendového pobytu a prošli jsme zápis z
minulého jednání a úkoly v něm obsažené. Přijali jsme zprávu o přípravě výjezdu dorostenců
do Krkonoš (zajistil bratr Petr Jindra). Zvážili jsme aktuální stav kandidátky pro volby vedení
svitavského společenství 28.5.2015 a pokračující přípravu na spoluúčast Svitavských při Dni
dětí 6.6.2015. V Moravské Třebové jsme si připomněli chatrné zdraví sestry P. Roušarové
(opět v nemocnici) a termíny setkání v Kunčině a u Marvanových. Služba pátou neděli v
měsíci 31.5.2015 a pak až v červenci.
Prošli jsme služby v červnu a možnosti, které se nabízejí. Souhlasili jsme s pořádáním besedy
o Nepálu (a sbírky na humanitární konto Člověk v tísni) spolu se ZS Zámecká Litomyšl v
úterý 16.6.2015 od 18:00, biblická hodina od 17:00 zůstane zachována. Služby Slovem:
Kazatel sboru bude hostem v náboženství na faře ŘKC 28.5.2015, také bude mít kázání a
účast při VP v neděli 7.6.2015 v ŘKC (bohoslužbu povede P. Jiří Veselý). Uprázdněný sbor v
České Třebové prosí o službu bratra kazatele D. Beni 5.7.2015 a D. Kvasničky 12.7.2015. Po
prázdninách bude hostem v našem sboru bratr kazatel Radek Kalenský, potvrdil termín
20.9.2015. Kazatel Daniel Kvasnička si do konce června ještě vybere týden řádné dovolené
za rok 2014.
Vzali jsme na vědomí stav přípravy na programy Noci kostelů 29.5.2015 a úklidu kostela
následující den. Hovořili jsme o možnostech akcí souvisejících s 600. výročím Husovy smrti.
Plánuje se ekumenická bohoslužba v kostele na Špitálku 6.7.2015 dopoledne v 9:00 a kazatel
sboru má pozvání do ČCE v Poličce k projevu u Husova pomníku 6.7.2015 v 16:00.
Smetanova Litomyšl uvádí jeden pro vzpomínku Husova výročí koncert Krédo Mistra Jana v
pondělí 29.6.2015.
Vyjádřili jsme souhlas se spoluprácí při setkání sboru dětí EFFATHA ve dnech 9.-15.8.2015.
Sbor může využít možnost cvičení ve sboru, kazatel výpomůže kolegovi Touškovi při ranních
duchovních programech a zvážíme možnost závěrečného koncertu 15.8.2015 jako benefice
(hledáme téma).
Na stejný den se chystá Svatba Pavla Hájka a Simony Jindrové. Příprava probíhá. Probrali
jsme také další pastorační záležitosti sboru.
Hospodářské záležitosti:

Zatím stojí záležitost vývěsní skříňky, věc je dále v jednání. Dataprojektor byl vyměněn,
svítí už nový přístroj. Bratra stavitele Jaroslava Hejzlara jsme požádali, aby zjistil okolnosti
možné instalace klimatizační jednotky ve sboru.
Zveřejnili jsme žádosti o podporu z prostředků sboru a projednali způsob hlasování
(21.6.2015) o projektech, které přijdou do 31.5.2015.
Se zástupci učitelů besídek jsme vzali na vědomí konec služby sestry Jitky Nádvorníkové v
čele besídkářů. Velice děkujeme a hledáme nástupce. Zvažovali jsme možnosti a budeme o
nich osobně jednat. S potěšením jsme přivítali, že by se vedle sestry Martiny Soukupové
přidala k práci v besídkách také Petra Kličková. Hovořili jsme o přípravě Dětské neděle
21.6.2015. Zvažovali jsme také případné odchody dětí s rodiči do jiných sborů a úpravu
rozdělení besídek na dvě. Pokud by zůstala tři oddělení, malá besídka by uvítala možnost být
v kanceláři a vystřídat se s větší besídkou. Setkání s učiteli dětí a krátká debata o besídce
bude po bohoslužbách 7.6.2015. Se sborem pak 21.6.2015 v rámci Dětské neděle.

Navíc:
Pokud jste pro účast na Noci kostelů nemohli sledovat první část filmu o Janu Husovi, můžete
ještě měsíc z on line archivu na tomto odkazu: http://www.ceskatelevize.cz/porady/
10446079238-jan-hus/video/
Na stejné téma komponovali i moderní čeští hudebníci. Tady: http://www.ceskatelevize.cz/
porady/10446079238-jan-hus/8681-rapper-versus-hus/
Kdybyste měli chuť na dobré přednášky Marka Orko Váchy, pak jejich souhrn máte zde: http://
www.farnostsalvator.cz/clanek/1915/vecery-s-orkem---knihovna-v--havla#.VWoNd1zmZcO

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.

