OZNÁMENÍ
NA NEDĚLI

3.5.2015

Neděle Cantate 3.5.2015 v 9:30
káže Samuel Jan Hejzlar, kazatel Českobratrské církve evangelické na odpočinku z Čími
u Dobříše. Slavíme Večeři Páně. Odpoledne ve 14:00 ekumenické bohoslužby v
Budislavi.
V týdnu po 3.5.2015 bude na programu:
Pondělí 4.5.2015 v 17:30 Dorost a Angličtina pro nejmenší v Novém kostele, ve stejném čase
setkání mužů.
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. V 19:00 Setkání nad Biblí: Dopis apoštola Pavla do Říma 4,1-25 (Boží
počty)
Středa 6.5.2015 v 19:30 Setkání hledajících, rouhačů nebo prostých zvědavců. Vinárna
U Mydláře (pravidelný čas každou středu od 19:30 do 21:00, změna vyhrazena)
Čtvrtek 7.5.2015 v 17:30 Setkání nad Biblí ve Svitavách, KC Fabrika, Téma: Dopis apoštola
Pavla do Říma 3,21-31 (Víra Ježíšova)
Pátek 8.5.2015 v 17:00 Setkání mládeže v Litomyšli, Téma: Dvojí občanství, vedou Lukáš
Rejman a Jan Bubeníček

Neděle Cantate 10.5.2015 v 9:30
káže bratr kazatel Jan Valeš, vězeňský kaplan a kazatel na odpočinku v Jablonci
V týdnu po 10.5.2015 bude na programu mimo jiné:
Pondělí 11.5.2015 v 10:00 Setkání s hosty, Janem a Miladou Valešovými. Otevřeno všem
zájemcům. Společný oběd - zájemci mimo řady seniorů, přihlašte se sestře Heleně
Mackové, hela307@email.cz
17:30 Dorost a Angličtina pro nejmenší v Novém kostele. Ve stejném čase setkání mužů.
Úterý 12.5.2015 v 17:00 Setkání nad Biblí, slouží David Beňa, a v 19:00 Setkání nad Biblí se
stejným programem
Středa 13.5.2015 17:00 Setkání nad Biblí v Moravské Třebové, Kunčině, a v 19:30 Setkání
hledajících, rouhačů nebo prostých zvědavců. Vinárna U Mydláře
Čtvrtek 14.5.2015 v 17:30 Modlitební setkání nad Biblí ve Svitavách, KC Fabrika
Pátek 15.5.2015 v 17:00 Setkání mládeže v Litomyšli.
V pátek a sobotu jedná celocírkevní konference zástupců sborů v Praze 1, Soukenická 15

A něco navíc:
Irena Márová zve na společný výlet svitavské stanice + přátel v sobotu 9.5.2015 v odpoledních
hodinách. Sraz ve 13:00 poblíž Rosničky. Místo bude ještě upřesněno, ale bude to někde, aby
nebyla nutná doprava autem. Budeme se pohybovat po zpevněných trasách, takže kočárky a
invalidní vozítka projedou. Pro děti připravím drobné soutěže při cestě, aby se nám nenudily.
Kola a koloběžky nechme prosím tentokrát doma, trasa nebude náročná a děti ji bez problémů
ujdou (my taky :-) Výlet zakončíme společným opékáním uzenin a dalších pochutin na ohýnku,
takže na to myslete. Předpokládaný konec do 18:00. Pozvěte přátele…

Střípky ze staršovstva, které jednalo 30.4.2015 v Litomyšli
Přítomni byli všichni starší: sestra Jana Macková a bratři Dobroslav Roušar, Matyáš Hájek a s nimi
také kazatel sboru. Hostem našeho jednání byl bratr kazatel David Beňa:
Věnovali jsme se materiálům celocírkevní konference, návrhům a pozměňujícím návrhům
pro jednání konference a zvažovali jsme pro či proti při hlasování na konferenci. Máme dva
hlasy, kazatelův a našeho delegáta, bratra kazatele Davida Beni
Prošli jsme s bratrem kazatelem Beňou také možné služby v květnu a probrali jsme
možnosti spolupráce. Vyjádřili jsme souhlas s užívání sborové kanceláře pro studijní účely
bratra kazatele Beni. Kancelář je využívána také pro ubytování hostů, v květnu v ní bude
bydlet bratr Alexandr Patalakh
Prošli jsme zápisy z minulého jednání a schválili jej, slyšeli jsme zprávy o přípravě volby
vedoucího týmu svitavského společenství, které se připravuje na 28.5.2015 ve Fabrice.
Tým vedení této stanice je přirozeným partnerem pro staršovstvo sboru a kazatele. Svitavští
také plánují účast na dětském dni ve Svitavách, který bude 6.6.2015. Chystají také společné
vycházky a další činnost
Vzali jsme na vědomí program Noci kostelů 29.5.2015. Program proběhne obdobně jako v
jiných kostelech, tak i v našem, od 18:00 do 23.00 hodin. Kazatel bude prezentovat program
na tiskové konferenci městského úřadu 6.5.2015
Hovořili jsme o účasti bratří a sester na shromáždění, o možnosti moderovaných
bohoslužeb (bratr či sestra uvádí a řídí shromáždění, kazatel káže). Kazatel sboru tuto verzi
připraví, objasní a vysvětlí shromáždění a od podzimních měsíců by se začala používat.
Kazatel sboru se tím nezříká odpovědnosti za to, co zazní z kazatelny, ale bude se věnovat
přípravě s jednotlivými členy staršovstva a sboru, kteří mají zájem se podílet a nechají se
vést.
Hospodářské záležitosti:
Ozvučení a promítání budeme v kavárně řešit spolu s bratrem Milanem Nádvorníkem. Pro
promítání - v případ promítání schémat a textů (například rozpočtu) bude používán
dataprojektor, který je dosud pod stropem velkého sálu. Ten bude vyměněn za kvalitnější,
který jsme nakoupili z prostředků grantu města Litomyšle.
Ozvučení bude řešeno úpravou stávajících možností našeho zařízení tak, aby se mohl
používat mikrofon a reprodukce pouze v klubovnách/kavárně.
Děkujeme za modlitební podporu, podařilo se nemožné. Architektka města souhlasí s tím,
že by skříňka nebyla u chodníku, ale na konci dvorany před modlitebnou, v prostoru za
zábradlím. Předpokládá to, že zájemce musí přejít celou dvoranu, ale je to jediná možnost
přijatelná pro městský úřad. Vyjádřili jsme souhlas s tímto kompromisem a budeme hledat
technická řešení
Prosíme o historické fotografie z dějin sboru na výstavu při Noci kostelů 2015
Společně jsme studovali také další oddíl z dopisu do Efezu a modlili jsme se. Staršovstvo bylo
ukončeno po dvou hodinách jednání.

Úplně na okraj: Víte jak vypadá skutečné odpuštění? V procesu proti bývalému dobrovolníkovi
SS Oskaru Gröningovi veřejně vystoupila Eva Korová, na níž v Osvětimi prováděl lékařské pokusy
Josef Mengele, a podala obžalovanému v soudní síni ruku. Odpoustila tak Oskaru Gröningovi a
jako spolužalobkyně pobouřila celý tribunál. Více zde: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/
zahranicni/vezenkyne-koncentracniho-tabora-u-soudu-podala-ruku-obzalovanemu-prislusniku-ssgesto-usmireni-pobourilo-obeti-holokaustu

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.

