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Víru žít
Bohoslužby
jsou středem našeho sborového života a otevřené všem, kdo chtějí zažít společenství, spolu s námi zpí-
vat, 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 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 jejich program.

Společenství dospělých

Varnsdorf každou neděli 8:45

Rumburk 1. a 4. neděle 10:30
3. neděle 15:00 (poté s posezením u kávy)
(v kostele jsme do Adventu a pak od Velikonoční neděle, v zim. období na faře)

Č. Kamenice 1. a 4. neděle 15:00 (o 4. neděli posezení u kávy)
2. neděle 11:00

Domov se zvláštním režimem (DZR) Krásná Lípa
čtvrtek 1x měsíčně 16:00 v prostorách DZR

Biblické hodiny
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 
List Galatským. 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. Nyní pracujeme s texty z Matoušova evangelia.
(vede: Filip Šimonovský)
Rumburk pondělí 1x za 14 dní 20:00 - 21:30 fara

Objevování víry
Setkávání zaměřené na základy víry, seznámení se s Biblí a křesťanstvím. Slouží také jako předkřest-
ní příprava. Je otevřené všem, kdo mají zájem o spiritualitu v křesťanském, evangelickém pojetí, o 
Bibli, etiku či filosofii. Nyní probíráme Matoušovo evangelium.
(vede: Filip Šimonovský)
Rumburk každou 1.a 3. neděli 17:30 - 18:45 u Horákových

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 čtvrtek 9:30 - 10:00 školka Klíček

Společenství dětí



Trubači
Hrajeme při bohoslužbách i na veřejnosti duchovní i moderní hudbu. Rádi přivítáme nové zájem-
ce. Patříme ke spolku Consonare - evangelické pozounové sbory.
(vede: Suzanne Wintzen-Lienig)
Rumburk pátek 18:30 - 20:00 v Jonsdorfu či Olbersdorfu

Konfirmační příprava
Konfirmace znamená potvrzení křtu. Jedná se o důkladnou přípravu na slavnost konfirmace.
(vede: Filip Šimonovský)
Rumburk pátek jednou měsíčně 15:00 – 18:00 na faře

Křestní příprava
Probíhá individuálně po domluvě.
(vede: Filip Šimonovský)

Staršovstva
Schůze staršovstva v Rumburku: každé třetí pondělí v měsíci 19:00 - 21:00 na faře.
Schůze staršovstva ve Varnsdorfu: každou třetí neděli v měsíci po bohoslužbách na faře. 

Spolčo
Křesťanský skaut - setkávání pro holky a kluky školního věku zaměřené na společný prožitek při zajíma-
vé nebo dobrodružné akci či výletě. Vždy nás doprovází biblické slovo a modlitba. Chceme se přiblížit 
přírodě a životu v jednoduchosti, na akcích děláme vždy oheň, na kterém si něco vaříme. Hrajeme hry. 
Často nás doprovází nějaký pes a tatínkové, kteří zrovna mají čas.

(vede: Zdeněk Zezula, Filip Šimonovský)
Rumburk 2. a 4. neděle v měsíci 14:00 – 18:00 na faře a v terénu

Šachy
Kroužek pro děti školního věku. Učíme se šachovou teorii - zahájení, střední hru, koncovky, mato-
vání... Hrajeme s šachovými hodinami na čas. Ale především hrajeme rádi.
(vede: Filip Šimonovský)
Rumburk pátek 15:00 - 16:30 ZŠ Pastelka

Biblické příběhy - kroužek pro první stupeň ZŠ 
Základem kroužku je četba biblických příběhů na pokračování. Tyto příběhy ale aktualizujeme, 
promítáme do dneška a to zábavnou formou kvízů, tvoření a her. Zpíváme též s kytarou.
(vede: Filip Šimonovský, v Kamenici s Martinou Vajdovou)
Rumburk úterý 13:00 - 14:00 v ZŠ Pastelka
Č. Kamenice středa 1x za 14 dní 15:30 - 18:00 na faře (vždy dílnička)

Volnočasové aktivity



Úvodní slovo
Milí přátelé, sestry a bratři,
skončilo léto a začíná podzim, do Vánoc co by kamenem dohodil. Máte už dárky? Že ne? 
No, to se nedivím, my také ne. Ani na to nemyslíme. Stále si připadám jednou nohou ještě 
v létě, ale druhou už pevně v podzimním dění naplněném rozběhem škol a školek, běžné 
práce a starostí a radostí.
V létě pořádáme tábory, česko-německý v Eibau a skautský Spolčo, krátké články o nich 
jsou v Lístečku. Za zástupy v létě o nedělích, kdy jsem chyběl, chci poděkovat bratru faráři 
Tomáši Menclovi, který nyní působí jako kaplan v nemocnici v České Lípě, a bratru faráři 
Petru Čapkovi, který je aktivním důchodcem a bydlí v Kunraticích u České Kamenice.
Léto bývá také typické pro realizace různých oprav či stavebních akcí. Ve Varnsdorfu jsme 
natřeli střechu fary, svépomocí - díky Láďovi  Könnüyovi a Evženu Šmidtovi. V Kamenici 
Zdeněk Kurka s Tomažem Vajdou a jeho syny opravili plot a bránu. V Rumburku Zdeněk 
Zezula koordinoval opravu oken kostela a čajovny.
Ale sbor nejsou technické věci či tábory, ač k tomu také patří. Sbor je společenství, 
chcete-li parta lidí, které však nespojuje jen společný zájem, ale společná víra, a ten, komu 
věří - Bůh. Apoštol Pavel řekne, že sbor, církev, je Kristovo tělo. Takový důraz tomu dá. 
Možná i nárok a odpovědnost. Být „Kristovým tělem“, to není jen tak, možná bychom 
se měli víc snažit... být aktivní, být dobří, být... Na druhou stranu, a to je velmi důležité 
slyšet: nestojí to především na nás. Ve hře je Bůh. Je to také (a snad i především) jeho 
projekt. Sbor. Církev. Společenství.
Společenství našich sborů zažívám při sborových pobytech, víkendovkách, které máme 
dvakrát ročně. Nejsme tam všichni, ale bývá nás dost, a hlavně: máme na sebe čas! 
Bohužel teď zažíváme takové období hledání vyhovujícího střediska a nějak se nám to ne-
daří. Ale nesmíme rezignovat, protože tyto pobyty jsou zásadně důležité pro společenství 
sboru, i pro setkání s rodinami, které tam zveme, třeba z naší rumburské školky.
V Rumburku se naplno rozběhl více než rok chystaný projekt partnerství naší školky 
a školky v Sebnitz s názvem: „Na úrovni očí - du und já, ich und ty. Partnerské předškolní 
vzdělávání Rumburk – Sebnitz.“ Více též v článku v tomto Lístečku od Terezy Chrbolkové, 
která projekt řídí a je z peněz projektu také zaměstnána pod naším sborem. Je to pomoc 
i pro mě, vašeho faráře, protože s některými věcmi mi pomáhá, nebo je přebírá.
A jaký bude tento školní rok? Jak ho uchopíme a budeme ho chtít vnímat, rozumět mu? 
Já bych chtěl, aby to byl rok našich sborů jakožto společenství - tam bych chtěl položit 
důraz: vnímání, vytváření, prožívání sboru jako společenství, kam patřím a chci patřit. 
Zkusíte to se mnou? 
Díky! Přeji vám všem dobrý čas, čas naplněný smyslem, hezkými akcemi, setkáními, čas 
požehnaný naším Pánem Ježíšem Kristem.

Filip Šimonovský



Už jste někdy slyšeli o Blažkově? 
Blažkov je rekreační středisko II. brněnského sboru naší církve. Nachází se na Vysočině 
u vesnice Blažkov nedaleko Bystřice nad Pernštejnem.
Existuje už asi 60 let a každé prázdniny tam probíhají týdenní pobyty rodin s dětmi, mlá-
deže apod. Středisko sestává z několika chatek, krásné dřevěné jídelny, jednoho zděného 
stavení, ve kterém je kuchyň a pár pokojíků. Záchody jsou suché v lese a v umývárně, 
též v lese, teče jen studená voda. Čili podmínky trochu sparťanské, ale nikomu to nevadí 
a lidé tam jezdí opakovaně a rádi.
Jako poslední běh už v září tam mnoho let jezdí důchodci ze sborů Miroslav a Brno-
-Blahoslav, ale i odjinud. Mám mezi nimi příbuzné a kamarády a už jsem tam s nimi 
několikrát byla. Tak i letos. Bylo nás tam okolo 10. Léta přibývají, blížíme se 80, někteří 
ji už překročili. Pokud je chladno, trávíme čas v kuchyni, kde jedině se dá topit a kde si 
sami vaříme. Ráno začínáme venku rozcvičkou o půl osmé, po snídani je pobožnost, 
kterou si na střídačku připravujeme. Hodně povídáme a zpíváme.
Některé akce už jsou tradiční jako vaření švestkových knedlíků, asi 120 ks, nebo výlet za 
fuchsiemi. Asi ve 2 km vzdáleném bývalém mlýně pěstuje paní mlynářka asi 150 fuchsií 
a další kytky, je to krása. Letos jsme nevyráběli mýdlo jako jindy, zato jsme upekly asi 
1000 ks svatebních koláčků pro vnučku jedné účastnice pobytu. Houby letos nerostly. 
Před pár lety jsme je nechávali v lese, tolik jich tehdy bylo. Pěkné také je, že k nám jezdí 
různé návštěvy: bývalí účastníci, kteří pro věk nebo nemoc už s námi nemohou být.
Počasí nám letos přálo, bylo ještě teplo, hezké byly podvečerní procházky s výhledy 
do krajiny. Večer je opět pobožnost, zpívání, povídání.  Snad se příští rok opět sejdeme, 
už se těším.

Věra Ryšavá

Sborový pobyt na Vildě 
Být spolu delší čas, to je hlavní cíl našich sborových pobytů, které se dvakrát ročně staly 
tradicí. Podzimní pobyt jsme si dopřáli v chatě Vilda v Jiřetíně pod Jedlovou, v krásné 
krajině, na kopci obklopeni lesy. Sešlo se nás 37 malých i velkých, někteří se jakoby 
zázrakem stali během půl roku velkými, to jen žasneme, jak život běží... Červenou nití, 
která protkávala příběh pobytu, bylo téma milosrdný Samaritán. Vyráběli jsme andílky 
pro nemocné lidi z domu Palmovka v Krásné Lípě, pro větší děti povídání u video příbě-
hu na stejné téma. Sobotní odpoledne patřilo deskovým hrám, rozjelo se casino a z nás 
se stali hráči a krupieři. Tradičně ranní a večerní pobožnosti, společné zpívání, venkovní 
hry, oheň a večerní posezení nás rodičů.
Díky všem, kteří se podíleli

Irena Kubicová



Tábory: Eibau, Spolčo
V nedalekém Eibau již jako zavedená letní akce proběhl pátý ročník křesťanského 
česko-německého tábora pro děti 7-13 let. Dětí bylo asi 30, letos o něco víc německých 
než českých. Ve vedení tábora byli kromě zkušených vedoucích Volker a Filipa, Oliny 
a Anny, také prima kluci z mládeže Tim a Rendy, a holky Judith a Luise Šimonovská, 
která pomáhala v kuchyni. Tématem byly kameny a to nejen v bibli. Tradičně jsme zažili 
pestrý program, množství her, pobožnosti. Poprvé jsme si vyzkoušeli Casino - kdo neví, 
zeptejte se dětí :). Lezli jsme opět na laně na Špicberk, jezdili na letní bobové dráze, 
koupali se na místním koupališti. Domů si každé dítě odvezlo deskovou hru Pukec, 
který si samo vyrobilo.
Tábor Spolča v lese u Doubice u chaty Sichovka byl letos bohužel pouze mužskou 
záležitostí. Bylo nás 8+5 (děti, vedoucí), i když jako vedoucí jsme se kvůli pracovním 
povinnostem docela střídali. Nově s námi byl z vedoucích Evžen Šmidt, se kterým děti 
slaňovali skálu, také jsme spali jednu noc v lese pod širákem, a vyzkoušeli jsme černou 
jurtu, kterou nám půjčili němečtí skauti. Napodruhé jsme ji postavili správně a fungo-
vala skvěle. Příští rok chceme změnit místo a tato jurta bude naším zázemím. Chceme 
někam k vodě a ne v lese, nýbrž u lesa. 

Filip Šimonovský

Seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo nazmar! 
(Jan 6,12)

Pán Ježíš potřeboval k nasycení pěti tisíc velmi málo, jen pět chlebů a dvě ryby. 
A přece nenechal přijít nazmar ani ty zbylé drobty. Když se nasytili, řekl svým učed-
níkům: „Seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo nazmar!“ A hle, bylo jich 
dvanáct košů! Tím nás Pán Ježíš učí vážit si Božích darů, nepohrdat a neplýtvat jimi. 
Neboť kdo plýtvá Božími dary, ztratí je. Ale kdo umí sbírat, i z drobtů bude mít hojnost. 
A přijmeme-li to se vší vážností a upřímností, že my lidé se vší svou mocí a uměním 
ani jen jediného drobečku neučiníme, pak si budeme vážit i mála a budeme Pánu Bohu  
i za to děkovat. A ani to nás však nesmí ve sbírání drobtů, v šetrnosti a ve spořivosti uči-
nit lenivými, dá-li nám Pán Bůh více, než potřebujeme. Ba, ale právě v takových dobách 
musíme si vážit mála, protože i to také náleží k vděčnosti a k věrnosti v mále.

 Ale jak pěknou ctností je šetrnost, tak se zase ale musíme vystříhat skouposti 
a lakomství. Protože to je to veliké nebezpečí při lakomství, že lakomství se velice po-
dobá šetrnosti. Je proto také dosti těžké přesvědčit lakomce o jeho hříchu. Své škaredé 
lakomství má za pěknou šetrnost. Proto se lakomec nejednou i svým lakomstvím chlubí 
a zakládá si na tom, že tak nerozhazuje a že není tak marnotratný, jako jsou někteří jiní. 
Ale mezi lakomým a šetrným je rozdíl značný. Lakomý slouží mamonu a sbírá drobty, 
aby je schoval pro sebe, kdežto šetrný slouží Bohu a sbírá drobty, aby jimi nasytil chu-
dého.

Jaroslav Šmidt



„Na úrovni očí“
Tak zní název česko-německého projektu, který od letošního roku probíhá v naší 
církevní mateřské škole Klíček. Název pokračuje – „du und já, ich und ty. Partner-
ské předškolní vzdělávání Rumburk – Sebnitz.“ Děti z naší školky se budou po dobu 
tří školních let setkávat s dětmi ze školky v Sebnitz, společně si hrát a poznávat základy 
jazyka sousedů. První společná akce proběhla v září, kdy děti s doprovodem vyrazily 
na seznamovací setkání se svými budoucími německými partnery a snad i kamarády 
do jejich školky Unterm Regenbogen (Pod Duhou). Partnerská školka je pro naše děti 
zajímavá již svými rozměry, jak ony tak my dospělí zde máme co objevovat. Budova 
nabízí ve dvou podlažích různé tematické prostory – herny, pracovny, tvořivé a hrací 
koutky. Rozmanitá je i zahrada se svými hracími prvky a zákoutími. Pro leckoho může 
být překvapivá míra volnosti a důvěry, se kterou se zde děti pohybují. Hlavní je však 
celková atmosféra školky, kterou vytváří přátelský a vstřícný personál. Právě to bylo spolu 
s křesťanským zaměřením rozhodujícím důvodem pro výběr partnera projektu.  
První setkání dětí se vydařilo, poznali jsme nové tváře a jména a odvezli si hezké 
zážitky. Nezkalilo je ani trochu delší cestování, za pohodlnou a spolehlivou přepravu 
děkujeme společnosti Quick Bus. Těšíme se na další setkání, které se uskuteční 20. října, 
tentokrát u nás. Německé děti na oplátku zažijí atmosféru malého rodinného zázemí 
se svou intimitou a útulností, využijeme též prostory kostela a čajovny Na Kopečku. 
Od příštího roku se hrací a tvořivé možnosti školky díky projektu rozšíří o přístřešek 
pro venkovní aktivity dětí, který vznikne rekonstrukcí zahradních kůlen.  
Projekt realizuje náš farní sbor společně s partnerskou organizací Kinderarche 
Sachsen, a to díky podpoře Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj – 
Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. Poděkování 
patří též všem, kdo se podíleli na vzniku projektu a věnovali jeho přípravě mnoho hodin 
svého času.

Tereza Chrbolková



Téma finance:
Diakonické a rozvojové projekty (DaRP) a Mikroprojekty
Synod naší církve schválil pravidla grantového systému pro diakonické a rozvojové 
projekty v církvi. Menší částky se rozdělují přímo v seniorátech, tzv. mikroprojekty.
Z DaRP jsme v Rumburku žádali peníze na vybavení dílen pro děti z naší školky.
Z mikroprojektů Varnsdorf žádá peníze na obnovu sborové nástěnky v zahradě fary 
směrem do ulice, a Rumburk chce pořídit pivní stoly a lavice pro různé slavnosti a akce 
v areálu kostela a fary.

Prosba o salár
Prosíme o zaplacení saláru. Je to důležitý příjem, bez kterého by sbor nemohl žít, fungo-
vat, mít svého faráře, 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 letošním roce sbor za plný úvazek faráře musí odvést 100.000,-Kč!
Kdo můžete, prosíme plaťte salár trvalým příkazem. Nemusíte na to pak myslet ani vy, 
ani my.
Díky za Vaši obětavost a štědrost. A nejen peněžní. Bez ní by církev nemohla žít.

Čísla účtů: Rumburský sbor: 425 747 6379 / 0800; 
      Varnsdorfský sbor: 226 071 389 / 0300.

Martin Luther, „Bůh je rozpálená pec plná lásky“
Kniha citátů Martina Luthera s tímto názvem vyšla v nakladatelství Kalich tento rok 
při příležitosti výročí 500.let reformace. Možná ji již máte, možná ne. Zde je několik 
citátů, které mě zaujaly.

Desatero
Z každého přikázání si jakoby splétám čtyřpramenný věneček. Totiž: vezmu každé při-
kázání nejprve jako naučení, kterým přece samo o sobě opravdu je, a rozmýšlím, co ode 
mne náš Pán Bůh opravdu žádá. Druhým proutkem věnečku děkuji, třetím se zpovídám 
a čtvrtým (nakonec) prosím.

Děti
Otec i matka si mohou na dětech zasloužit nebe i peklo - podle toho, zda je vedou dobře, 
nebo špatně.



Dobré skutky
Dvě úsloví jsou pravdivá: dobré a zbožné skutky nikdy neudělají dobrého a zbožného 
muže, nýbrž dobrý a zbožný muž dělá dobré a zbožné skutky; zlé skutky nedělají zlého 
muže, nýbrž zlý muž dělá zlé skutky.

Kristus
Kristus se nemůže stát naší mocí dříve, než sami v sobě budeme bezmocní a ukřižovaní 
všemožným utrpením. Pak se stane také naším žalmem, písní a písničkou. Takto přichází 
vítězství a spása do věčného života.

Co člověk ušetří na Kristu, zaplatí desetinásobně ďáblu.

Křesťanský život
Křesťan je svobodný pán nade vším a není poddán nikomu. Křesťan je ponížený služebník 
všeho a je poddán každému.

Kdo věří v Krista, musí poznat bohatství v chudobě, čest v opovržení, radost v trápení, život 
ve smrti, a podržet si to ve víře, která lne k božímu slovu a pečuje o něj.

Smrt
Nic není jisté. Smrt vám přijde až do domu. Ale kdy ta hodina nastane, vám není známo. 
Proto jen čekejte na tuto hodinu. Máme pracovat tak, jako bychom chtěli žít věčně, a přesto 
smýšlet tak, jako bychom měli ještě v tuto hodinu zemřít.

Břicho
Břicho je ve všech náboženstvích tím nejmocnějším falešným božstvem.

Lenost
Napomenutí, abychom brzy vstávali a do postele šli pozdě, bychom měli rozšířit na všechny 
stavy, nejen na řemeslníky, kteří ke své denní práci musejí časně z postele. Není špatné 
časně vstávat a pozdě chodit do postele, stejně jako vskutku není špatné umět celý den vypl-
nit prací. To totiž vyžaduje Bůh od všech lidí; zahálčivost a lenost však odsuzuje.



Důležité termíny v roce 2017
6.-8.10. Sjezd (nejen) evangelické mládeže – Jablonec nad Nisou

6.-8.10. CONSONARE – podzimní seminář v Liberci spojený 
se Sjezdem mládeže

11.11. KONVENT Libereckého seniorátu 9:30 fara Jablonec 
nad Nisou

26.11. 
neděle 
věčnosti

Společné bohoslužby s návštěvou ze Synodní rady 
9:00 Rumburk - kostel 
vizitace obou našich sborů a Seniorátního výboru 
ze Synodní rady; rozhovor členů SR s oběma staršovstvy 
(13:30 rozhovor SR s členy Seniorátního výboru)

Důležité termíny v roce 2018
15.1. 
po

Rumburské staršovstvo - VÝJEZDNÍ S PŘESPÁNÍM 
16:00 - místo bude upřesněno

25.2. 
ne

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

29.3. 
Zelený čtvrtek

Pesachová sederová večeře (večeře, kterou Ježíš slavil 
s učedníky; dle židovského způsobu upraveno pro 
křesťanské účely), 19:00 kostel – čajovna

30.3. 
Velký Pátek

Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně, čtení 
pašijových textů z evangelií 
8:45 Varnsdorf, 10:30 Rumburk, 15:00 Česká Kamenice

31.3. 
Bílá sobota

Velikonoční divadelní hra 
15:00 Vlčí hora, 19:00 kostelík Rumburk



1.4. 
Velikonoční 
neděle

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

6.-8.4. 10.let Consonare - seminář, oslava v Třebenicích

29.4. 
Cantate

Regionální hudební bohoslužby se čtením 
povelikonočních evangelijních textů 
15:00 Č.Kamenice; společné pro varnsdorfské 
i rumburské evangelíky

19.5. 
so

Brigáda u kostela v Rumburku 
9:00 - 18:00; možno přijít jen na část dne, občerstvení 
zajistíme

25.5. čt Noc kostelů - společná akce sboru a školky Klíček

9.6. so Festiválek malého umění - 12.ročník

24.6. 
ne

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

2.-8.7. CONSONARE - letní pobyt rodin s dětmi

14.-21.7. Tábor JAK - Běleč, tábor pro rodiny s dětmi, vedou 
manž. Šimonovští a Klímovi

5.-11.8. Eibau - tábor pro děti od 8 do 12 let, vedou: V.Walter, 
O.Hottmarová, F.Šimonovský

24.-28.8. Tábor Spolča, vedou: Z.Zezula, F.Šimonovský, 
B.Brenner, M.Horák

2.9. 
ne

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



ŘÍJEN 2017

1.10. 
ne 

Ekumenické a regionální bohoslužby Díkůvzdání 
s Večeří Páně 
10:00 starokatolický kostel Varnsdorf, poté pohoštění 
na evangelické faře (společné bohoslužby pro 
varnsdorfské, rumburské i kamenické evangelíky)

1.10. 
ne 

Setkání kurátorů a kurátorek sborů seniorátu se sen. 
výborem 
16:00 - 19:00 Liberec, fara

2.10. Pastorální konference farářů Libereckého seniorátu

2.10. 
po

Víru žít 
20:00 - 21:30 fara

3.10. 
út

Biblická hodina ve Varnsdorfu 
9:00 - 11:00 fara - ZÁSTUP

3.10. Schůze Seniorátního výboru v Liberci; úterní kroužek 
odpadá

4.10. 
st

Biblické příběhy a dílnička 
15:30 - 18:00 fara Česká Kamenice, pro všechny děti

5.10. 
čt

Malé ovečky - školka Klíček 
9:30 Klíček

5.10. 
čt

Bohoslužby / návštěvy v Domově se zvláštním režimem 
16:00 - 17:30 Krásná Lípa

6.-8.10. Sjezd (nejen) evangelické mládeže – Jablonec nad Nisou

6.-8.10. CONSONARE – podzimní seminář v Liberci spojený 
se Sjezdem mládeže

8.10. 
ne 

Bohoslužby 
8:45 Varnsdorf 
11:00 Česká Kamenice



8.10. 
ne

Spolčo - společenství dětí školního věku při sboru 
14:00 - 18:00 (19:00) v terénu

9.10. 
po

Víru žít 
20:00 - 21:30 fara

10.10. 
út

Biblická hodina ve Varnsdorfu 
9:00 - 11:00 fara, téma: List Galatským

10.10. 
út

Kroužek Biblické příběhy 
13:00 - 14:00 ZŠ Pastelka, pro děti 2-5.třídy

11.10. 
st

Biblické příběhy a dílnička 
15:30 - 18:00 fara Česká Kamenice, pro všechny děti

12.10. čt Malé ovečky nejsou - Filip Šimonovský je mimo Rumburk

15.10. 
ne 

Bohoslužby 
8:45 Varnsdorf (poté schůze staršovstva) 
15:00 Rumburk (po bohoslužbách posezení s 
pohoštěním)

15.10. 
ne

Objevování víry 
17:30 - 18:45 u Horákových, Rumburk

16.10. 
po

Staršovstvo v Rumburku 
19:00 - 21:00 fara

17.10. 
út

Biblická hodina ve Varnsdorfu 
9:00 - 11:00 fara, téma: List Galatským

17.10. 
út

Kroužek Biblické příběhy 
13:00 - 14:00 ZŠ Pastelka, pro děti 2-5.třídy

19.10. 
čt

Malé ovečky - školka Klíček 
9:30 Klíček

20.10. 
pá

Na úrovni očí - druhé projektové setkání dětí z církevní 
mateřské školky Klíček a křesťanské mateřské školky Pod 
duhou v Sebnitz, téma Díkůvzdání za úrodu. Rumburk. 



20.10. 
pá

Konfirmační příprava 
15:00 - 18:00 fara Rumburk

22.10. 
ne

Bohoslužby 
8:45 Varnsdorf - ZÁSTUP 
10:30 Rumburk 
15:00 Česká Kamenice (po bohoslužbách posezení 
s pohoštěním)

22.10. 
ne

Spolčo - společenství dětí školního věku při sboru 
14:00 - 18:00 (19:00) v terénu

23.-29.10. F. Šimonovský - dovolená; kroužky odpadají

24.10. 
út

Biblická hodina ve Varnsdorfu 
9:00 - 11:00 fara - ZÁSTUP

27-29.10. CONSONARE – akce v Kutné Hoře

29.10. 
ne

Společné bohoslužby k památce reformace 
8:45 Varnsdorf - káže host bratr farář Tomáš Mencl

29.10. 
ne

Objevování víry 
17:30 - 18:45 u Horákových, Rumburk

30.10. 
po

Víru žít 
20:00 - 21:30 fara

31.10. 
út

Biblická hodina ve Varnsdorfu 
9:00 - 11:00 fara, téma: List Galatským

31.10. 
út

Kroužek Biblické příběhy 
13:00 - 14:00 ZŠ Pastelka, pro děti 2-5.třídy



LISTOPAD 2017

1.11. 
st

Biblické příběhy a dílnička 
15:30 - 18:00 fara Česká Kamenice, pro všechny děti

2.11. 
čt

Malé ovečky - školka Klíček 
9:30 Klíček

2.11. 
čt

Bohoslužby / návštěvy v Domově se zvláštním režimem 
16:00 - 17:30 Krásná Lípa

5.11. 
ne

Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně 
8:45 Varnsdorf 
10:30 Rumburk 
15:00 Česká Kamenice

6.-7.11. Filip Šimonovský je na semináři mimo Rumburk; kroužky 
odpadají

7.11. 
út

Biblická hodina ve Varnsdorfu 
9:00 - 11:00 fara - ZÁSTUP

9.11. 
čt

Malé ovečky - školka Klíček 
9:30 Klíček

10.11. 
pá

Konfirmační příprava 
15:00 - 18:00 fara Rumburk

11.11.
so

KONVENT Libereckého seniorátu 9:30 fara Jablonec 
nad Nisou

12.11. 
ne

Bohoslužby 
8:45 Varnsdorf 
11:00 Česká Kamenice

12.11. 
ne

Spolčo - společenství dětí školního věku při sboru 
14:00 - 18:00 (19:00) v terénu

13.11. 
po

Víru žít 
20:00 - 21:30 fara



14.11. 
út

Biblická hodina ve Varnsdorfu 
9:00 - 11:00 fara, téma: List Galatským

14.11. 
út

Kroužek Biblické příběhy 
13:00 - 14:00 ZŠ Pastelka, pro děti 2-5.třídy

15.11. 
st

Biblické příběhy a dílnička 
15:30 - 18:00 fara Česká Kamenice, pro všechny děti

16.11. 
čt

Malé ovečky - školka Klíček 
9:30 Klíček

19.11. 
ne 

Bohoslužby 
8:45 Varnsdorf (poté schůze staršovstva) 
15:00 Rumburk (po bohoslužbách posezení 
s pohoštěním)

19.11. 
ne

Objevování víry 
17:30 - 18:45 u Horákových, Rumburk

20.11. 
po

Staršovstvo v Rumburku 
19:00 - 21:00 fara

21.11. 
út

Biblická hodina ve Varnsdorfu 
9:00 - 11:00 fara - ZÁSTUP

21.11. Schůze Seniorátního výboru v Liberci; úterní kroužek 
odpadá

23.11. 
čt

Malé ovečky - školka Klíček 
9:30 Klíček

24.11. 
pá

Na úrovni očí - třetí projektové setkání dětí z církevní 
mateřské školky Klíček a křesťanské mateřské školky Pod 
duhou v Sebnitz, téma Advent. Sebnitz

26.11. 
neděle 
věčnosti

Společné bohoslužby s návštěvou ze Synodní rady 
9:00 Rumburk - kostel 
vizitace obou našich sborů a Seniorátního výboru ze 
Synodní rady; rozhovor členů SR s oběma staršovstvy 
(13:30 rozhovor SR s členy Seniorátního výboru)



27.11. Filip Šimonovský je na setkání mimo Rumburk

28.11. 
út

Biblická hodina ve Varnsdorfu 
9:00 - 11:00 fara, téma: List Galatským

28.11. 
út

Kroužek Biblické příběhy 
13:00 - 14:00 ZŠ Pastelka, pro děti 2-5.třídy

30.11. 
čt

Malé ovečky - školka Klíček 
9:30 Klíček

30.11. 
čt

Bohoslužby / návštěvy v Domově se zvláštním režimem 
16:00 - 17:30 Krásná Lípa

PROSINEC 2017

1.12. 
pá

Konfirmační příprava 
15:00 - 18:00 fara Rumburk

2.12. 
so

Advent na Kopečku 
15:00 v kostele a čajovně

3.12. 
I. Advent

Bohoslužby na I. Adventní neděli s Večeří Páně 
8:45 Varnsdorf 
10:30 Rumburk 
15:00 Česká Kamenice

3.12. 
ne

Objevování víry 
17:30 - 18:45 u Horákových, Rumburk

4.12. Pastorální konference farářů Libereckého seniorátu

11.4. 
út 

Biblická hodina ve Varnsdorfu - ZÁSTUP 
9:00 - 11:00 fara

4.12. 
po

Víru žít 
20:00 - 21:30 fara



5.12. 
út

Biblická hodina ve Varnsdorfu 
9:00 - 11:00 fara, téma: List Galatským

5.12. 
út

Kroužek Biblické příběhy 
13:00 - 14:00 ZŠ Pastelka, pro děti 2-5.třídy

6.12. 
st

Biblické příběhy a dílnička 
15:30 - 18:00 fara Česká Kamenice, pro všechny děti

7.12. 
čt

Malé ovečky - školka Klíček 
9:30 Klíček

10.12. 
II. Advent

Bohoslužby 
8:45 Varnsdorf 
11:00 Česká Kamenice

10.12. 
ne

Spolčo - společenství dětí školního věku při sboru 
14:00 - 18:00 (19:00) v terénu

12.12. 
út

Biblická hodina ve Varnsdorfu 
9:00 - 11:00 fara, téma: List Galatským

12.12. 
út

Kroužek Biblické příběhy 
13:00 - 14:00 ZŠ Pastelka, pro děti 2-5.třídy

13.12. 
st

Biblické příběhy a dílnička 
15:30 - 18:00 fara Česká Kamenice, pro všechny děti

14.12. 
čt

Malé ovečky - školka Klíček 
9:30 Klíček

15.12. 
pá

Na úrovni očí - čtvrté projektové setkání dětí ze školky 
Klíček a křesťanské mateřské školky Pod duhou v Sebnitz, 
téma Vánoce. Rumburk

17.12. 
III. Advent

Bohoslužby 
8:45 Varnsdorf 
15:00 Rumburk (po bohoslužbách posezení 
s pohoštěním)

18.12. 
po

Staršovstvo v Rumburku 
19:00 - 21:00 fara



19.12. 
út

Biblická hodina ve Varnsdorfu 
9:00 - 11:00 fara, téma: List Galatským

19.12. 
út

Kroužek Biblické příběhy 
13:00 - 14:00 ZŠ Pastelka, pro děti 2-5.třídy

20.12. Předvánoční hodiny v ZŠ Česká Kamenice

21.12. 
čt

Bohoslužby / návštěvy v Domově se zvláštním režimem 
16:00 - 17:30 Krásná Lípa

24.12. 
IV. Advent

Společné bohoslužby 
8:45 Varnsdorf

24.12.  
Štědrý den

Vánoční divadelní hra - evangelický kostel Rumburk 
13:00 veřejnosti přístupná generálka 
15:00 premiéra

25.12. 
Hod Boží 
Vánoční

Bohoslužby na Hod Boží s vysluhováním Večeře Páně 
8:45 Varnsdorf 
10:30 Rumburk 
15:00 Česká Kamenice

31.12. 
ne

Společné bohoslužby 
8:45 Varnsdorf

LEDEN 2018

1.1.2018 
Nový rok

Bohoslužby na Nový rok s vysluhováním Večeře Páně 
8:45 Varnsdorf 
10:30 Rumburk 
15:00 Česká Kamenice

2.1. 
út

Biblická hodina ve Varnsdorfu 
9:00 - 11:00 fara - ZÁSTUP

4.1. 
čt

Malé ovečky - školka Klíček 
9:30 Klíček



7.1. 
ne

Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně 
8:45 Varnsdorf 
10:30 Rumburk 
15:00 Česká Kamenice

7.1. 
ne

Objevování víry 
17:30 - 18:45 u Horákových, Rumburk

8.1. Pastorální konference farářů Libereckého seniorátu

8.1. 
po

Víru žít 
20:00 - 21:30 fara

9.1. 
út

Biblická hodina ve Varnsdorfu 
9:00 - 11:00 fara, téma: List Galatským

9.1. 
út

Kroužek Biblické příběhy 
13:00 - 14:00 ZŠ Pastelka, pro děti 2-5.třídy

10.1. 
st

Biblické příběhy a dílnička 
15:30 - 18:00 fara Česká Kamenice, pro všechny děti

11.1. 
čt

Malé ovečky - školka Klíček 
9:30 Klíček

12.1. 
pá

Konfirmační příprava 
15:00 - 18:00 fara Rumburk

14.1. 
ne

Bohoslužby 
8:45 Varnsdorf 
11:00 Česká Kamenice

14.1. 
ne

Spolčo - společenství dětí školního věku při sboru 
14:00 - 18:00 (19:00) v terénu

14.1. 
ne

Tradiční vánoční hra německých dětí. Setkání českých a 
německých rodin v rámci projektu Na úrovni očí. Sebnitz, 
kostel 

15.1. 
po-út

Staršovstvo v Rumburku - výjezdní s přespáním 
17:00 - 07:00 (místo bude upřesněno)



16.1. 
út

Biblická hodina ve Varnsdorfu 
9:00 - 11:00 fara - ZÁSTUP

16.1. 
út

Kroužek Biblické příběhy 
13:00 - 14:00 ZŠ Pastelka, pro děti 2-5.třídy

18.1. 
čt

Malé ovečky - školka Klíček 
9:30 Klíček

21.1. 
ne 

Bohoslužby 
8:45 Varnsdorf (poté schůze staršovstva) 
15:00 Rumburk (po bohoslužbách posezení s 
pohoštěním)

21.1. 
ne

Objevování víry 
17:30 - 18:45 u Horákových, Rumburk

22.1. 
po

Víru žít 
20:00 - 21:30 fara

23.1. 
út

Biblická hodina ve Varnsdorfu 
9:00 - 11:00 fara, téma: List Galatským

23.1. 
út

Kroužek Biblické příběhy 
13:00 - 14:00 ZŠ Pastelka, pro děti 2-5.třídy

25.1. 
čt

Malé ovečky - školka Klíček 
9:30 Klíček

25.1. 
čt

Bohoslužby / návštěvy v Domově se zvláštním režimem 
16:00 - 17:30 Krásná Lípa

26.1. 
pá

Konfirmační příprava 
15:00 - 18:00 fara Rumburk

28.1. 
ne

Bohoslužby 
8:45 Varnsdorf - ZÁSTUP 
10:30 Rumburk 
15:00 Česká Kamenice (po bohoslužbách posezení 
s pohoštěním)

28.1. 
ne

Spolčo - společenství dětí školního věku při sboru 
14:00 - 18:00 (19:00) v terénu



30.1. 
út

Biblická hodina ve Varnsdorfu 
9:00 - 11:00 fara, téma: List Galatským

30.1. 
út

Kroužek Biblické příběhy 
13:00 - 14:00 ZŠ Pastelka, pro děti 2-5.třídy

31.1. 
st

Biblické příběhy a dílnička 
15:30 - 18:00 fara Česká Kamenice, pro všechny děti

ÚNOR 2018

1.2. 
čt

Malé ovečky - školka Klíček 
9:30 Klíček

2.2. 
pá

Na úrovni očí - páté projektové setkání dětí ze školky 
Klíček a křesťanské mateřské školky Pod duhou 
v Sebnitz, téma Zima. Rumburk

4.2. 
ne

Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně 
8:45 Varnsdorf 
10:30 Rumburk 
15:00 Česká Kamenice

4.2. 
ne

Objevování víry 
17:30 - 18:45 u Horákových, Rumburk

5.2. Pastorální konference farářů Libereckého seniorátu

5.2. 
po

Víru žít 
20:00 - 21:30 fara

6.2. 
út

Biblická hodina ve Varnsdorfu 
9:00 - 11:00 fara, téma: List Galatským

6.2. 
út

Kroužek Biblické příběhy 
13:00 - 14:00 ZŠ Pastelka, pro děti 2-5.třídy

8.2. 
čt

Malé ovečky - školka Klíček 
9:30 Klíček



10.-17.2. F. Šimonovský - dovolená; jarní prázdniny

11.2. 
ne

Bohoslužby 
8:45 Varnsdorf - ZÁSTUP

13.2. 
út

Biblická hodina ve Varnsdorfu 
9:00 - 11:00 fara - ZÁSTUP

18.2. 
ne

Bohoslužby 
8:45 Varnsdorf (poté schůze staršovstva) 
15:00 Česká Kamenice (po bohoslužbách posezení 
s pohoštěním)

18.2. 
ne

Objevování víry 
17:30 - 18:45 u Horákových, Rumburk

Možnost rozhovoru 
Faráře Filipa Šimonovského může kdokoli oslovit, nebo mu zavolat 
(777088472), 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.



říjen 2017  -  leden 2018

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)


