říjen 2018 - únor 2019

farních sborů evangelické církve ve Varnsdorfu a Rumburku

Víru žít
Bohoslužby

jsou středem našeho sborového života a otevřené všem, kdo chtějí zažít společenství, spolu s námi
zpívat, modlit se, přemýšlet, slyšet co Bůh slovy bible říká k našemu životu i současnému světu.
Své místo zde mohou najít všichni, kdo hledají útěchu či povzbuzení, kdo potřebují sílu či naději, nebo
chtějí jen naslouchat.

První/druhou neděli v měsíci a o svátcích slavíme na všech místech Večeři Páně. V Rumburku a Č. Kamenici
vysluhujeme Večeři Páně i dětem a také je zde pro děti zajištěn program.

Varnsdorf

každou neděli

Rumburk

1. neděle
10:30
3. neděle
15:00 rodinné bohoslužby, poté s posezením
(v kostele jsme do Adventu a pak od Velikonoční neděle, v zim. období na faře)

Č. Kamenice

2. a 3. neděle
4. neděle

Domov se zvláštním režimem (DZR) Krásná Lípa
Domov bez hranice (DBH) Velký Šenov
úterý 1x měsíčně

8:45

11:00
15:00 s posezením u kávy

13:00 v prostorách DZR/DBH

Společenství dospělých
Biblická hodina
Čas naplněný přemýšlením nad slovy bible a jejich promítáním do vlastního života v příjemném a
otevřeném společenství, ve kterém si hodně povídáme. První program je biblický, nyní probíráme
Jakubovu epištolu. Druhý program, u kávy a něčeho na zub, je volný.
(vede: Filip Šimonovský)
Varnsdorf

každé úterý

9:00 - 11:00 fara

Víru žít
Setkávání zaměřené na důkladnější práci s biblickými texty, možnosti jejich výkladu, dobové pozadí a okolnosti vzniku těchto textů. Promýšlíme a promítáme také význam biblických slov do našeho
života a současného světa. Stále pracujeme s texty z Matoušova evangelia.
(vede: Filip Šimonovský)
Rumburk

pondělí 1x za 14 dní

20:00 - 21:30 fara

Společenství dětí
Konfirmační příprava
Konfirmace znamená potvrzení křtu. Smyslem přípravy je získat důkladné biblické znalosti,
prohloubit vlastní víru v Boha, připravit si vlastní vyznání víry.
(vede: Filip Šimonovský)
Rumburk

úterý 1x za 14 dní

17:00 – 19:00 na faře

Nábožko - kroužek pro první a druhý stupeň ZŠ
Kroužek má dvě části – v první se zabýváme etickými tématy, diskutujeme, čteme biblické texty; ve druhé části, po svačině, hrajeme hry. Také zpíváme s kytarou, modlíme se.

(vede: Filip Šimonovský)
Rumburk

každé pondělí

16:30 – 18:00 fara

Biblická dílnička - kroužek pro první a druhý stupeň ZŠ
Základem kroužku je četba biblických příběhů na pokračování. Tyto příběhy však aktualizujeme,
promítáme do dneška a to zábavnou formou kvízů, tvoření a her. Zpíváme s kytarou, modlíme se,
tvoříme hezké věci z papíru, drátků apod.
(vedou: Filip Šimonovský s Martinou Vajdovou)
Č. Kamenice

středa 1x za 14 dní

15:30 - 17:30 na faře

Malé ovečky - kroužek dětí v naší školce Klíček
Zpíváme spolu s kytarou v kroužku na koberci, s obrázky si vyprávíme biblické příběhy Starého
i Nového Zákona za doprovodu dvou postaviček - Díny a Rubena, děkujeme i prosíme v modlitbě.
(vede: Filip Šimonovský)
Rumburk

každý čtvrtek

9:30 - 10:10 školka Klíček

Trubači
Hrajeme při bohoslužbách i na veřejnosti duchovní i moderní hudbu. Rádi přivítáme nové zájemce. Patříme ke spolku Consonare - evangelické pozounové sbory.
Rumburk

pátek

16:00 – 17:30

Jonsdorf / Olbersdorf

pátek

18:30 – 20:00

Neusalza-Spremberg

středa

19:00 – 20:30

Staršovstva

Schůze staršovstva v Rumburku: každé třetí pondělí v měsíci 19:00 - 21:00 na faře.
Schůze staršovstva ve Varnsdorfu: každou čtvrtou neděli v měsíci 10:00 - 11:30 (po bohoslužbách).

Úvodní slovo
Milí přátelé, sestry a bratři,
už je tu podzim! Po horkém a velmi suchém létě ochlazení, déšť. Když svítí slunce, je to
milé, když nesvítí a je zima, je to vlezlé. Ale co bychom chtěli? Kdo chce být spokojený, tak
má s čím, a kdo ne, tak si důvody k nespokojenosti vždy najde.
V našich sborech Rumburk a Varnsdorf jsme prožili hodně hezkého. Tábor v Eibau byl
moc pěkný. Sami bychom asi tábor dohromady nedali, tábor Spolča jsme takto letos odpískali, protože děti neměly čas kvůli jiným táborům, a i my, vedoucí – dobrovolníci, jsme
to měli s časem také obtížné. Ale tábor v Eibau spolu s německými dětmi a skvělými
organizátory a vedoucími z Německa je velmi dobrou možností tohoto druhu letní akce
pro děti.
Na začátku září jsme v kostele slavili velké bohoslužby spolu se školkou Klíček. Děti, které
odcházely do škol, dostaly Boží požehnání na svou novou cestu, a zároveň jsme přivítali
nové děti. A také jsme slavili dva dětské křty. To všechno je velká radost a dává to sílu,
které ještě dlouho potom nese.
Moc hezky nám vyšel i sborový rodinný pobyt o druhém zářijovém víkendu, v pro nás
novém středisku Oáza ve Sloupu v Čechách. O tom je v Lístečku článek, tak si ho přečtěte.
Celá církev se v září chystala k oslavám jubilea 100.let od založení Českobratrské církve
evangelické (ČCE). V roce 1918 se spojily tehdejší dvě evangelické církve – Lutherská
(Augsburgské vyznání, Německo) a Reformovaná (Helvetské vyznání, Švýcarsko), tehdejší po Tolerančním patentu jediné povolené evangelické církve – do církve jediné, totiž
právě ČCE. Oslavy probíhaly v Pardubicích a kdo jste tam byli, tak věřím, že jste ocenili
organizaci i průběh. Ze sobotních bohoslužeb jsem byl nadšený a doporučuji pustit si je
z archivu TV 2.
Ve Varnsdorfu jsme se chystali také na oslavy – 70.let od založení sboru. V neděli 7.10.
jsme hostili synodního kurátora bratra Vladimíra Zikmunda, a také našeho bývalého faráře bratra Vojena Syrovátku.
V Rumburku se rozeběhl na faře kroužek pro děti s názvem „Nábožko“ a je to moc milé
společenství 7 dětí. Rovněž moc hezky běží předkonfirmační příprava, 5 dětí.
V Rumburku jsme na poslední chvíli domluvili se staršovstvem změny v bohoslužbách,
které se snaží vyjít vstříc skutečnosti, že lidé chodí na bohoslužby nepravidelně a tak se
často nesetkají. Chceme mít dva pevné termíny: první a třetí neděli. První neděli dopoledne s Večeří Páně. Třetí neděli odpoledne jako rodinné bohoslužby, kde bude velký
prostor pro děti – dětské bohoslužby, ale také kratší kázání. Celé bohoslužby však budou
uzpůsobené pro děti a chceme na ně zvát i rodiny z Klíčku i přátele. Po nich bude ještě

posezení u kávy a něčeho dobrého, abychom si mohli i popovídat. Budeme na ně zvát
extra plakátkem a budou mít vždy své téma.
Ve Varnsdorfu bohoslužby zůstávají, jak byly, jen schůze staršovstva se přesunou na čtvrtou neděli. V Kamenici budou bohoslužby třikrát do měsíce, druhou až čtvrtou neděli,
dvakrát dopoledne a jednou odpoledne rovněž s posezením u kávy. Bohoslužby jsou tak
každou neděli, vždy na dvou místech, někdy na třech.
Do druhého roku svého působení vstupuje náš projekt „Na úrovni očí...“ - partnerství naší
školky se školkou v Sebnitz a výměny dětí. Někdy je to organizačně náročné, ale vždy jsou
to moc fajn setkání, velmi inspirativní i jinakostí parnerů, prostor, programů.
V tomto roce se roztrhl pytel se svatbami a křty. To je takové potěšení nejen farářova srdce.
A tak k nám do našich společenství přibylo zase něco nových lidí, kteří zaslechli ve svém
srdci Boží volání a rozhodli se na ně odpovědět. A to je přesně smysl sborové a církevní
existence – ten Boží hlas, který zní z evangelia, prostředkovat dále, mezi lidi.
K tomu nám dopomáhej Bůh!
Ať Vás všechny provází Boží milost, Ježíšova láska a síla Ducha svatého nejen tímto podzimem, blížícími se Vánocemi či Novým rokem.
Filip Šimonovský

SBOROVÝ POBYT – OÁZA V OÁZE
O víkendu 7. – 9. září proběhl sborový pobyt na novém místě, v kempu Oáza ve Sloupu u
Nového Boru. Filip měl šťastnou ruku s volbou místa. Prostředí je velmi příjemné, chatky jsou sice staršího data, zato jsou prostorné, vybavené topením a sociálním zařízením,
s verandou pro případ špatného počasí. Personál je usměvavý, vstřícný a domácí kuchyně jako od maminky! V prostoru kempu je několik hřišť, táborové ohniště a dostatek
místa pro dětské hry i jarmark.
Sešli jsme se v komorním počtu 24 a užili jsme si tak mnoho osobních rozhovorů i hlubšího sdílení. Tématem pobytu bylo podobenství o Božím království a během tříhodinové
dopolední rozpravy bylo až s podivem, kolik různých rovin může takové podobenství
skrývat! Na to už jsme sice od Filipa zvyklí, přesto se vždy dotkneme zásadních informací, které formují naše pohledy a názory. Pro mě to, kromě jiného, bylo tentokrát sdělení:
„Vnímejte bibli, jako by promlouvala k vám osobně a nehledejte v ní univerzální návody
a řešení pro všechny.“ To se mi dost ulevilo. Téma Božího království se prolínalo pobožnostmi i nedělní bohoslužbou a přicházelo k nám nejen v rozhovorech, ale i hrách.
Odpoledne nás čekal krásný výlet skalami na vyhlídky, přes rozhlednu a lesní divadlo,

kdy silní muži posilovali přenášením kočárku a babička Kubicových si vysloužila pomyslný metál za statečnost a vytrvalost v náročném terénu. Podvečerní jarmark byl opět
velmi tvořivý od kreslení mandal, obličejů a osobních karet, přes výrobu sladkých pondělních svačinek, věštění z karet, skládání vlaštovek, hry Pukec, písniček na přání a hraní
kuliček až po prodej švestek, koláčků a hádání počtu diabolek v krabičce. Večer patřil
tradičně táboráku a hraní Dixit. V neděli jsme se cítili, jako po pobytu v oáze – duševně
odpočatí a nabití příjemným společenstvím i tématy, o kterých budeme dál přemýšlet.
Věříme, že tuto duševní i duchovní oázu objevíte příště i vy.
Adéla Zrubecká

Naše sbory hledají nového kazatele
Tento článek jsem již otiskl v předminulém čísle Lístečku, ale je to důležité téma, a tak
ho, lehce upravený, dávám i do tohoto čísla.
Sbory Rumburk a Varnsdorf jsou mé první sbory a spolu s mojí ženou a farářkou Constance jsme sem nastoupili v roce 2001. Za chvíli to bude již 18 let mého působení zde. Je to
dlouhá doba a cítím to tak, že bych měl v horizontu 2-3 let odejít a měl by sem nastoupit
někdo nový. Mám pocit, že všechno co jsem mohl říci, jsem už řekl, a co jsem mohl udělat,
jsem už udělal, a nyní bych se jen stále dokola „opakoval“. Cítím i jistou vnitřní únavu,
jakkoli na mě vnějšně třeba nejde vidět. A jsem přesvědčen o tom, že i pro vás, členy obou
sborů, bude přínosem „nová krev“, nový kazatel, ať už farář, či farářka, který přinese jiný,
svůj pohled na teologii, sborovou práci, který přinese nové podněty a novou energii.
S naší rodinou se chceme v létě 2019 přestěhovat na faru do Neusalza-Spremberg, kde již
působí Constance jako farářka a kam z Rumburku dojíždí. Po přestěhování začnu dojíždět
já sem.
Odejít z obou sborů se ale chystám až ve chvíli, kdy bude zvolen nový kazatel, aby nedošlo
k přerušení kontinuity práce a neúměrnému zatížení vás, kteří spolu se mnou nesete odpovědnost za život sboru i tíhu dobrovolnické práce.
Prosím nevnímejte tyto plány negativně, ale naopak jako dobrou příležitost k něčemu novému, Pánem Bohem požehnanému. A prosím myslete i v modlitbách na tuto celou věc.
Děkuji.
Filip Šimonovský

„Na úrovni očí“
CMŠ Klíček v letošním roce oslaví již pátý rok své existence a velmi nás těší, že o školku
je zájem. Od počátku je naší snahou nabízet něco víc než v dobrém smyslu standardní
předškolní výchovu. Jsou to zejména křesťanské hodnoty jako východisko každoden-

ního soužití i jako zdroj témat pro hry, písně a tvořivé činnosti. Od loňského září navíc
rozšiřujeme vzdělávací program školky o česko-německá setkávání. Spolu s naší partnerskou Křesťanskou mateřskou školou „Pod duhou“ (KITA „Unterm Regenbogen“)
v Sebnitz vstupujeme do dalšího školního roku se společným projektem. Jeho hlavním
záměrem je vzájemné poznávání, nejen dětí, ale i pedagogů a rodičů, a seznamování
se se základy sousedního jazyka. Přáli bychom si, aby si děti z těchto setkání odnesly dojem něčeho běžného, normálního, na čem není nic neobvyklého. Vnímáním kulturních a společenských rozdílů přes pozitivní ranou zkušenost bychom chtěli přispět
k rozpouštění bariér vzájemného soužití, přirozeně existujících i těch historicky či uměle
vytvářených.
Nový krásný prostor, který vznikl přebudováním zahradních kůlen, je již vybaven dětským nábytkem a slouží pro hry, setkávání a tvořivé aktivity dětí. Díky projektu mají
naše sbory i školka nové webové stránky. Vedle tříleté dotace EU, která pokrývá většinu
nezbytných personálních a provozních nákladů, projekt významně podpořila Českobratrská církev evangelická půjčkou z Jeronýmovy jednoty, příspěvkem z grantového
programu DaRP (Diakonické a rozvojové projekty) a zajištěním významného daru
od zahraničních partnerů v rámci tzv. Kulatého stolu. Mnoho darů jsme obdrželi
též od zahraničních sborů i individuálních dárců. Děkujeme!
Projekt s názvem „Na úrovni očí – du und já, ich und ty. Partnerské předškolní vzdělávání Rumburk – Sebnitz“ je realizován díky podpoře Evropské unie z Evropského fondu
pro regionální rozvoj, Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014
– 2020.
Tereza Chrbolková

Téma finance
Personální fond církve
Jak jistě víte, z tohoto fondu jsou placeni všichni faráři a farářky v církvi, a do tohoto
fondu odvádí sbory peníze na své faráře. Neodvádí celý mzdový náklad, protože církev
ještě stále dostává, stále se snižující, příspěvek od státu, ale jak tento příspěvek státu
klesá, stoupá odvod sborů.
Zde je kopie usnesení letošního synodu:
Usnesení č. 55: Odvod do Personálního fondu pro roky 2019 a 2020
Synod stanovuje odvod do Personálního fondu za každé plně obsazené kazatelské
místo pro roky 2019 až 2020 takto:
pro rok 2019 ve výši 129 000,- Kč
pro rok 2020 ve výši 150 000,- Kč
Církev má nyní příjem také z restitučních peněz, ale ty z části investuje tak, aby nesly
zisk a odvod sborů za kazatele nemusel být v budoucnu celých 100%.
Prosba o salár
Prosíme o zaplacení saláru - členského příspěvku. Je to důležitý příjem, bez kterého
by sbor nemohl žít a působit, nemohl by mít faráře, který vede bohoslužby a další aktivity.
Salár nedostává farář, ale jde do sborové pokladny či na účet sboru. I ze saláru se
však hradí odvody sborů do celocírkevních prostředků, ze kterých církev financuje platy farářů. V roce 2018 byl odvod za plný úvazek faráře 108.300,-Kč ročně, v roce 2019
to bude již 129.000,-Kč!
Pokud je to ve Vašich možnostech, budeme rádi, když svůj salár navýšíte.
Díky za Vaši obětavost a štědrost, a to nejen finanční. Bez ní by oba naše sbory, Rumburk i Varnsdorf nemohly existovat.
Čísla účtů:
Rumburský sbor: 425 747 6379 / 0800
Varnsdorfský sbor: 226 071 389 / 0300
Sbírka na opravu farářského bytu v Rumburku
Takovou sbírku musí vyhlásit staršovstvo sboru a na únorových schůzích ji projednáme. Jde o to, že ve farářském bytě v prvním patře fary v Rumburku, bylo v roce 2001,
před nastěhováním manželů Šimonovských, uděláno komplet nové ústřední topení
v mědi včetně radiátorů a plynového kotle. Jinak však nic. Elektrika je v bytě
stará v hliníku, v koupelně jsou staré růžové kachličky přetřené bílou barvou, která se již
dávno loupe, vnější křídla špaletových oken jsou v katastrofálním stavu a jejich zavírací

mechanismy jsou z části nefunkční. V rámci oprav by bylo velmi rozumné oddělit farářský byt od kanceláře a pro sborové akce a návštěvy využívat stávající koupelnu, pro byt
zřídit koupelnu novou. Je také třeba zrenovovat kuchyň.
Manželé Šimonovští se v létě 2019 odstěhují do Neusalza-Spremberg, odkud bude
bratr farář Filip dojíždět, a v tu chvíli lze začít s nutnými opravami.
Nyní si chceme nechat zpracovat projekt a oslovit firmy s nabídkami, abychom
měli hrubou představu o ceně. A také je důležité už nyní začít shromažďovat finanční
prostředky na celou akci. Budeme žádat i církev. Můžeme počítat s tím, že Jeronýmova
jednota nám poskytne určitě alespoň jednu třetinu nákladů. Další třetinu snad seženeme z darů. Zbylou třetinu bychom se měli pokusit dát dohromady z vlastních zdrojů
včetně rezerv, které máme, ale které nemůžeme úplně vyčerpat.
Prosíme pamatujte na tuto důležitou sbírku! Abychom novému faráři, nové farářce,
mohli nabídnout i pěkné bydlení.
Čísla účtů jsou výše, k platbě stačí připsat „OPRAVA FARÁŘSKÉHO BYTU“.
Děkujeme.

Důležité termíny v roce 2018
OSLAVA 70. let SBORU VARNSDORF
Společné bohoslužby od 9:30 – povede je synodní
kurátor Vladimír Zikmund
další hosté: bratr farář Vojen Syrovátka

7.10.
ne
7.10.
ne

Setkání Seniorátního výboru s kurátorkami a kurátory
16:00 – 18:30 Liberec, fara

10.11. so

KONVENT Libereckého seniorátu 9:30 fara Liberec

1.12. so

Advent na Kopečku

24.12.
Štědrý den

Vánoční divadelní hra
13:00 a 15:00 kostel

25.12. Hod
Boží Vánoční

Bohoslužby na Hod Boží Vánoční s Večeří Páně
8:45 Varnsdorf, 10:30 Rumburk (fara), 15:00
Č.Kamenice

Důležité termíny v roce 2019
3.3.
ne
18.4.
Zelený čtvrtek
19.4.
Velký Pátek
20.4.
Bílá sobota

Bohoslužby s VÝROČNÍM SBOROVÝM
SHROMÁŽDĚNÍM
Varnsdorf 8:45
Rumburk 15:00 (Kameničtí přijedou do Rumburku)
Pesachová sederová večeře (večeře, kterou Ježíš slavil
s učedníky; dle židovského způsobu upraveno pro
křesťanské účely), 19:00 kostel – čajovna
Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně, čtení
pašijových textů z evangelií
8:45 Varnsdorf, 10:30 Rumburk, 15:00 Česká Kamenice
Velikonoční divadelní hra
15:00 Vlčí hora, 18:00 kostelík Rumburk

21.4.
Velikonoční
neděle

Bohoslužby na Velikonoční neděli s vysluhováním svaté
Večeře Páně
8:45 Varnsdorf, 11:00 Č.Kamenice, 15:00 Rumburk - již
v kostele!

24.5. čt

Noc kostelů - společná akce sboru a školky Klíček

8.6. so

Festiválek malého umění – 13.ročník

23.6.
ne

11.-17.8.
1.9.
ne
6.-8.9.

Regionální bohoslužby v Rumburku - sborový den
evangelíků na Šluknovsku
a dětí, rodičů a přátel Církevní mateřské školy Klíček
15:00 v kostele, poté společná oslava na farní zahradě s
hrami a táborákem
Česko-německý tábor pro děti od 8 do 12 let v Eibau
Bohoslužby s požehnáním školákům a uvítáním nových
dětí ve školce Klíček
15:00 kostel v Rumburku, poté oslava a pohoštění v
čajovně a areálu kostela
Sborový pobyt nejen rodin s dětmi
Sloup v Čechách, středisko Oáza

běžné termíny říjen 2018 - únor 2019

ŘÍJEN 2018
1.10. po

Pastorální konference farářů Libereckého seniorátu

1.10.
po

Nábožko – biblický kroužek pro děti
16:30 – 18:00 fara Rumburk

2.10.
út

Biblická hodina
9:00 - 11:00 fara Varnsdorf

4.10.
čt

Malé ovečky – biblický kroužek předškolních dětí
9:30 – 10:15 Církevní mateřská škola Klíček

7.10.
ne

OSLAVA 70. let SBORU VARNSDORF
společné bohoslužby s Večeří Páně povede synodní
kurátor Vladimír Zikmund
beseda s hosty Vladimírem Zikmundem a Vojenem
Syrovátkou
9:30 fara Varnsdorf

7.10.
ne

Setkání Seniorátního výboru s kurátorkami a kurátory
16:00 – 18:30 Liberec, fara

8.-12.10.

F. Šimonovský – na týdenní praxi kaplanů v nemocnici v
Praze

9.10.
út

Biblická hodina
9:00 - 11:00 fara Varnsdorf – ZÁSTUP

14.10.
ne

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf, 11:00 Č.Kamenice – s Večeří Páně

15.10.
po

Nábožko – biblický kroužek pro děti
16:30 – 18:00 fara Rumburk

15.10.
po

Staršovstvo v Rumburku
19:00 - 21:00 fara

16.10.
út

Biblická hodina
9:00 - 11:00 fara Varnsdorf

16.10.
út

Předkonfirmační příprava
17:00 – 19:00 fara Rumburk

17.10.
st

Biblická dílnička pro děti
15:30 – 17:30 fara Č.Kamenice

19.-21.10.

F. Šimonovský – seminář supervize

21.10.
ne

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf – ZÁSTUP

22.10.
po

Nábožko – biblický kroužek pro děti
16:30 – 18:00 fara Rumburk

22.10.
po

Víru žít – biblická hodina
20:00 - 21:30 fara Rumburk

23.10.
út

Biblická hodina
9:00 - 11:00 fara Varnsdorf – ZÁSTUP

23.10.
út

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa
13:00 – 15:00 bohoslužby a návštěvy

23.10.
út

Předkonfirmační příprava
17:00 – 19:00 fara Rumburk

25.10.
čt

Malé ovečky – biblický kroužek předškolních dětí
9:30 – 10:15 Církevní mateřská škola Klíček

26.10.
pá

Projekt Na úrovni očí...: setkání dětí z Klíčku Rumburk
a Pod duhou Sebnitz
9:00 – 11:00 Sebnitz

28.10.
ne

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf – se křtem, poté schůze staršovstva
15:00 Č.Kamenice – poté s posezením u kávy

29.-30.10.

F.Šimonovský – dovolená (podzimní prázdniny)

30.10.
út

Biblická hodina
9:00 - 11:00 fara Varnsdorf – ZÁSTUP

17.10.
st

Biblická dílnička pro děti
15:30 – 17:30 fara Č.Kamenice

LISTOPAD 2018
1.11.
čt

Malé ovečky – biblický kroužek předškolních děti
9:30 – 10:15 Církevní mateřská škola Klíček

4.11.
ne

Bohoslužby s Večeří Páně
8:45 Varnsdorf, 10:30 Rumburk

5.11. po

Pastorální konference farářů Libereckého seniorátu

5.-6.11.

F. Šimonovský - supervizní seminář, Běleč

6.11.
út

Biblická hodina
9:00 - 11:00 fara Varnsdorf – ZÁSTUP

7.11.
st

Domov bez hranice Velký Šenov
13:00 – 15:00 bohoslužby a návštěvy

8.11.
čt

Malé ovečky – biblický kroužek předškolních dětí
9:30 – 10:15 Církevní mateřská škola Klíček

10.11. so

KONVENT Libereckého seniorátu 9:30 fara Liberec

11.11.
ne

Bohoslužby – vede host bratr farář Ondřej Titěra
8:45 Varnsdorf; 11:00 Č.Kamenice
(O.Titěra je ze sboru Jablonec n/N – tam povede
bohoslužby F.Šimonovský)

12.11.
po

Nábožko – biblický kroužek pro děti
16:30 – 18:00 fara Rumburk

12.11.
po

Víru žít – biblická hodina
20:00 - 21:30 fara Rumburk

13.11.
út

Biblická hodina
9:00 - 11:00 fara Varnsdorf

13.11.
út

Předkonfirmační příprava
17:00 – 19:00 fara Rumburk

14.11.
st

Biblická dílnička pro děti
15:30 – 17:30 fara Č.Kamenice

15.11.
čt

Malé ovečky – biblický kroužek předškolních dětí
9:30 – 10:15 Církevní mateřská škola Klíček

18.11.
ne

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf; 11:00 Č.Kamenice
15:00 Rumburk – RODINNÉ, poté s posezením u kávy
– NAPOSLEDY V KOSTELE!

19.11.
po

Nábožko – biblický kroužek pro děti
16:30 – 18:00 fara Rumburk

19.11.
po

Staršovstvo v Rumburku
19:00 - 21:00 fara

20.11.
út

Biblická hodina
9:00 - 11:00 fara Varnsdorf

20.11.
út

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa
13:00 – 15:00 bohoslužby a návštěvy

22.11.
čt

Malé ovečky – biblický kroužek předškolních dětí
9:30 – 10:15 Církevní mateřská škola Klíček

25.11.
neděle
Věčnosti

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf – poté schůze staršovstva
15:00 Č.Kamenice – poté s posezením u kávy

26.11. po

F. Šimonovský – služebně mimo Rumburk

27.11.
út

Biblická hodina
9:00 - 11:00 fara Varnsdorf – ZÁSTUP

27.11.
út

Předkonfirmační příprava
17:00 – 19:00 fara Rumburk

28.11.
st

Biblická dílnička pro děti
15:30 – 17:30 fara Č.Kamenice

29.11.
čt

Malé ovečky – biblický kroužek předškolních dětí
9:30 – 10:15 Církevní mateřská škola Klíček

30.11.
pá

Projekt Na úrovni očí...: setkání dětí z Klíčku Rumburk a
Pod duhou Sebnitz
9:00 – 11:00 Rumburk

PROSINEC 2018
1.12. so

Advent na Kopečku

2.12. ne
I. Advent

Bohoslužby s Večeří Páně
8:45 Varnsdorf, 10:30 Rumburk – JIŽ NA FAŘE!

3.12. po

Pastorální konference farářů Libereckého seniorátu

3.12.
po

Nábožko – biblický kroužek pro děti
16:30 – 18:00 fara Rumburk

3.12.
po

Víru žít – biblická hodina
20:00 - 21:30 fara Rumburk

4.12.
út

Biblická hodina
9:00 - 11:00 fara Varnsdorf

4.12.
út

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa
13:00 – 15:00 bohoslužby a návštěvy

6.12.
čt

Malé ovečky – biblický kroužek předškolních dětí
9:30 – 10:15 Církevní mateřská škola Klíček

9.12. ne
II. Advent

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf, 11:00 Č.Kamenice – s Večeří Páně

10.12.
po

Nábožko – biblický kroužek pro děti
16:30 – 18:00 fara Rumburk

10.12.
po

Staršovstvo v Rumburku
19:00 - 21:00 – výjezdní!

11.12.
út

Biblická hodina
9:00 - 11:00 fara Varnsdorf

11.12.
út

Domov bez hranice Velký Šenov
13:00 – 15:00 bohoslužby a návštěvy

11.12.
út

Předkonfirmační příprava
17:00 – 19:00 fara Rumburk

12.12.
st

Biblická dílnička pro děti
15:30 – 17:30 fara Č.Kamenice

13.12.
čt

Malé ovečky – biblický kroužek předškolních dětí
9:30 – 10:15 Církevní mateřská škola Klíček

16.12. ne
III. Advent

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf; 11:00 Č.Kamenice
15:00 Rumburk – RODINNÉ se křtem, poté s
posezením u kávy

18.12.
út

Biblická hodina
9:00 - 11:00 fara Varnsdorf – ZÁSTUP

23.12. ne
IV. Advent

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf
15:00 Č.Kamenice – poté s posezením u kávy

24.12.
Štědrý den

Vánoční divadelní hra – kostelík Rumburk
13:00 veřejná generálka; 15:00 premiéra

25.12.
Hod Boží

Bohoslužby na Hod Boží s Večeří Páně
8:45 Varnsdorf, 10:30 Rumburk, 15:00 Č.Kamenice

30.12.
ne

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf – ZÁSTUP

LEDEN 2019
1.1.2019
Nový rok

Bohoslužby na Nový rok s Večeří Páně
8:45 Varnsdorf; 11:00 Č.Kamenice

6.1. ne
na Tři krále

Bohoslužby s Večeří Páně
8:45 Varnsdorf, 10:30 Rumburk

7.1. po

Pastorální konference farářů Libereckého seniorátu

7.1.
po

Nábožko – biblický kroužek pro děti
16:30 – 18:00 fara Rumburk

7.1.
po

Víru žít – biblická hodina
20:00 - 21:30 fara Rumburk

8.1.
út

Biblická hodina
9:00 - 11:00 fara Varnsdorf

8.1.
út

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa
13:00 – 15:00 bohoslužby a návštěvy

10.1.
čt

Malé ovečky – biblický kroužek předškolních dětí
9:30 – 10:15 Církevní mateřská škola Klíček

13.1.
ne

Bohoslužby – ZÁSTUP
8:45 Varnsdorf, 11:00 Č.Kamenice – s Večeří Páně
10:00 Evang. kostel Sebnitz – bohoslužby
s vánoční hrou dětí ze školky Pod duhou, poté
pohoštění

14.1.
po

Nábožko – biblický kroužek pro děti
16:30 – 18:00 fara Rumburk

14.1.
po

Staršovstvo v Rumburku
19:00 - 21:00 fara

15.1.
út

Biblická hodina
9:00 - 11:00 fara Varnsdorf

15.1.
út

Domov bez hranice Velký Šenov
13:00 – 15:00 bohoslužby a návštěvy

15.1.
út

Předkonfirmační příprava
17:00 – 19:00 fara Rumburk

16.1.
st

Biblická dílnička pro děti
15:30 – 17:30 fara Č.Kamenice

17.1.
čt

Malé ovečky – biblický kroužek předškolních dětí
9:30 – 10:15 Církevní mateřská škola Klíček

20.1.
ne

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf – ZÁSTUP

20.-25.1.

F. Šimonovský – na týdenní praxi kaplanů v nemocnici v
Olomouci

22.1.
út

Biblická hodina
9:00 - 11:00 fara Varnsdorf – ZÁSTUP

27.1.
ne

Bohoslužby
10:30 kostel Jonsdorf (česko-německé bohoslužby)
15:00 Č.Kamenice – poté posezení u kávy

28.1.
po

Nábožko – biblický kroužek pro děti
16:30 – 18:00 fara Rumburk

28.1.
po

Víru žít – biblická hodina
20:00 - 21:30 fara Rumburk

29.1.
út

Biblická hodina
9:00 - 11:00 fara Varnsdorf

29.1.
út

Předkonfirmační příprava
17:00 – 19:00 fara Rumburk

30.1.
st

Biblická dílnička pro děti
15:30 – 17:30 fara Č.Kamenice

31.1.
čt

Malé ovečky – biblický kroužek předškolních dětí
9:30 – 10:15 Církevní mateřská škola Klíček

ÚNOR 2019
3.2.
ne

Bohoslužby s Večeří Páně
8:45 Varnsdorf, 10:30 Rumburk

4.2. po

Pastorální konference farářů Libereckého seniorátu

4.2.
po

Nábožko – biblický kroužek pro děti
16:30 – 18:00 fara Rumburk

5.2.
út

Biblická hodina
9:00 - 11:00 fara Varnsdorf

5.2.
út

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa
13:00 – 15:00 bohoslužby a návštěvy

7.2.
čt

Malé ovečky – biblický kroužek předškolních dětí
9:30 – 10:15 Církevní mateřská škola Klíček

8.2.
pá

Projekt Na úrovni očí...: setkání dětí z Klíčku Rumburk a
Pod duhou Sebnitz
9:00 – 11:00 Rumburk

8.-10.2.

F. Šimonovský – seminář supervize

10.2.
ne

Bohoslužby – ZÁSTUP
8:45 Varnsdorf, 11:00 Č.Kamenice – s Večeří Páně

11.2.
po

Nábožko – biblický kroužek pro děti
16:30 – 18:00 fara Rumburk

11.2.
po

Víru žít – biblická hodina
20:00 - 21:30 fara Rumburk

12.2.
út

Biblická hodina
9:00 - 11:00 fara Varnsdorf

12.2.
út

Domov bez hranice Velký Šenov
13:00 – 15:00 bohoslužby a návštěvy

12.2.
út

Předkonfirmační příprava
17:00 – 19:00 fara Rumburk

13.2.
st

Biblická dílnička pro děti
15:30 – 17:30 fara Č.Kamenice

14.2.
čt

Malé ovečky – biblický kroužek předškolních dětí
9:30 – 10:15 Církevní mateřská škola Klíček

16.-23.2.

F. Šimonovský - dovolená; jarní prázdniny

17.2.
ne

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf – ZÁSTUP

19.2.
út

Biblická hodina
9:00 - 11:00 fara Varnsdorf – ZÁSTUP

24.2.
ne

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf – poté schůze staršovstva
15:00 Č.Kamenice – poté s posezením u kávy

25.2.
po

Nábožko – biblický kroužek pro děti
16:30 – 18:00 fara Rumburk

25.2.
po

Staršovstvo v Rumburku
19:00 - 21:00 fara

26.2.
út

Biblická hodina
9:00 - 11:00 fara Varnsdorf

28.2.
čt

Malé ovečky – biblický kroužek předškolních dětí
9:30 – 10:15 Církevní mateřská škola Klíček

BŘEZEN 2019
3.3.
ne

Bohoslužby s Večeří Páně a VÝROČNÍM
SBOROVÝM SHROMÁŽDĚNÍM
Varnsdorf 8:45
Rumburk 15:00 (Kameničtí přijedou do Rumburku)
V obou sborech jste zváni k posezení s pohoštěním.

4.3. po

Pastorální konference farářů Libereckého seniorátu

4.3.
po

Nábožko – biblický kroužek pro děti
16:30 – 18:00 fara Rumburk

4.3.
po

Víru žít – biblická hodina
20:00 - 21:30 fara Rumburk

5.3.
út

Biblická hodina
9:00 - 11:00 fara Varnsdorf – ZÁSTUP

5.3.
út

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa
13:00 – 15:00 bohoslužby a návštěvy

5.3.
út

Předkonfirmační příprava
17:00 – 19:00 fara Rumburk

6.3.
st

Biblická dílnička pro děti
15:30 – 17:30 fara Č.Kamenice

7.3.
čt

Malé ovečky – biblický kroužek předškolních dětí
9:30 – 10:15 Církevní mateřská škola Klíček

10.3.
ne

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf, 11:00 Č.Kamenice – s Večeří Páně

11.3.
po

Nábožko – biblický kroužek pro děti
16:30 – 18:00 fara Rumburk

12.3.
út

Biblická hodina
9:00 - 11:00 fara Varnsdorf

12.3.
út

Domov bez hranice Velký Šenov
13:00 – 15:00 bohoslužby a návštěvy

14.3.
čt

Malé ovečky – biblický kroužek předškolních dětí
9:30 – 10:15 Církevní mateřská škola Klíček

15.3.
pá

Projekt Na úrovni očí...: setkání dětí z Klíčku Rumburk a
Pod duhou Sebnitz
9:00 – 11:00 Sebnitz

17.3.
ne

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf; 11:00 Č.Kamenice
15:00 Rumburk – RODINNÉ se křtem, poté s
posezením u kávy

18.3.
po

Nábožko – biblický kroužek pro děti
16:30 – 18:00 fara Rumburk

18.3.
po

Staršovstvo v Rumburku
19:00 - 21:00 fara

19.3.
út

Biblická hodina
9:00 - 11:00 fara Varnsdorf

19.3.
út

Předkonfirmační příprava
17:00 – 19:00 fara Rumburk

20.3.
st

Biblická dílnička pro děti
15:30 – 17:30 fara Č.Kamenice

21.3.
čt

Malé ovečky – biblický kroužek předškolních dětí
9:30 – 10:15 Církevní mateřská škola Klíček

24.3.
ne

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf – poté schůze staršovstva
15:00 Č.Kamenice – poté s posezením u kávy

Možnost rozhovoru
Faráře Filipa Šimonovského může kdokoli oslovit, nebo mu zavolat
(777 088 472), a požádat ho o osobní rozhovor. Tato možnost je tu otevřena
nejen pro členy sboru či církve, ale i pro kohokoli zvenčí.
Občas v životě prožíváme těžká či krizová období. A někdy je to bohužel tak,
že právě v takovém čase nemáme nikoho, s kým bychom si mohli popovídat,
kdo by s námi nesl kousek našeho příběhu, nebo nám jen naslouchal.
Mlčenlivost je samozřejmostí.

Kontakty
sbory
Rumburk
Krásnolipská 540/22 • tel: 777 088 472
e-mail: rumburk@evangnet.cz • číslo účtu: 42 57 47 63 79 / 0800
Česká Kamenice:(kazatelská stanice Rumburku) • Žižkova 499
Varnsdorf
Tyršova 1246/7 • tel: 777 088 472
e-mail: varnsdorf@evangnet.cz • číslo účtu: 226 071 389 / 0300
webové stránky obou sborů: rumburk.evangnet.cz
farář
Filip Šimonovský
kontakt viz. sbor Rumburk
tel. fara: tel: 777 088 472
kurátoři
Evžen Šmidt
kurátor sboru Varnsdorf
Dolní Podluží 366 • tel: 412 379 091
Irena Kubicová
kurátorka sboru Rumburk
Kamenná Horka 110 • Krásná Lípa • tel: 777 576 621
členové staršovstva
Varnsdorf:
Evžen Šmidt st. (kurátor), Věra Ryšavá (místokurátorka), Jarmila Skoczylasová,
Lidie Šmidtová, Jarmila Könnüyová, Ladislav Albrecht
Rumburk:
Irena Kubicová (kurátorka), Jana Brenner (místokurátorka), Darina Švajcrová,
Zdeněk Kurka, Václav Pazderník, Zdeněk Zezula
(schůzí se účastní i náhradníci: Tereza Chrbolková, Rostislav Souček)

říjen 2018 - únor 2019

