OZNÁMENÍ
NA NEDĚLI

26.4.2015

Neděle Jubilate 26.4.2015 v 9:30
Svitavská neděle v Novém kostele - služba Svitavských slovem i zpěvem, káže bratr
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

Neděle Cantate 3.5.2015 v 9:30
káže Samuel Jan Hejzlar, kazatel Českobratrské církve evangelické na odpočinku z Čími
u Dobříše.
V týdnu po 3.5.2015 bude na programu mimo jiné:
Pondělí 4.5.2015 v 17:30 Dorost a Angličtina pro nejmenší v Novém kostele
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
Pátek 8.5.2015 v 17:00 Setkání mládeže v Litomyšli.

A něco navíc:
Eva Beňová zve na pondělí 27.4.2015 v 17:00 do klenutého sálu Zámeckého návrší v Litomyšli
na akci Generace 89, která přesahuje politické směry. Seminář, který se věnuje tzv.
Rozklikávacímu rozpočtu a pomáhá porozumět občanům hospodaření s městskými penězi:
Více zde: http://www.generace89.cz/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/
2015/04/27/73/29|30/prezentace-co-prinasi-rozlikavaci-rozpocet-mestu-a-jeho-obyvatelum.html

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.

