březen - červen 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.
Během roku také slavíme regionální bohoslužby – jen v jednom místě, kam přijíždí lidé z ostatních
míst našich sborů: na 4.neděli v dubnu je to Česká Kamenice; na předposlední neděli v červnu je to
Rumburk, a na poslední neděli v září či první v říjnu je to Varnsdorf na bohoslužby Díkůvzdání, které
jsou navíc ekumenické.
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 děti do 13 let
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 - 10:15 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).

Úvodník
Heslo roku 2019: Žalm 34,15b Vyhledávej pokoj a usiluj o něj!
Hesla Jednoty Bratrské jsou vydávána už od roku 1731. Krátké biblické texty pro každý
den nás oslovují a povzbuzují.
Ekumenická pracovní skupina vybírá rovněž heslo pro každý rok. To letošní je: Vyhledávej pokoj a usiluj o něj!
Nemůže být aktuálnější. Zaplavováni informacemi i dezinformacemi si zvykáme na žití v
nekončícím mistrovství světa v neklidu. Permanentní napětí se nás chce zmocnit, ovládnout. Často stres vyvolává někdo v našem blízkém okolí. Chce na mě přenést svoji zlou
náladu, udusit radost a někdy se mu to i povede.
Mám ale svobodnou volbu. Slyším ji v srdci. Pokoj vám. Není to však jenom pokoj = pasivita. Šalom alejchem podle překladu znamená: Řád a pořádek. Ať se věci dějí správně - tak
jak mají, ať se daří dobrému dílu. Vědomí, že je to v Boží moci, uklidňuje. Napětí a stres
najednou ustanou, jako když Ježíš utišil moře. Automaticky se přepínám do stavu pohody.
Do klidu, který je mojí přirozenou součástí a je samozřejmý jako můj dech. Pokoj vám jako stav srdce a duše otevřené lásce, úctě, spolupráci.
Ať síla a moc Božího pokoje ovlivní naše myšlení a pronikne do našeho jednání.
1 List Petrův 3,10-11:
Chceš-li milovat život a vidět dobré dny,
zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov,
odvrať se od zlého a čiň dobře,
hledej pokoj a usiluj o něj.
Darina Švajcrová

Co a kde jsou Myslibořice?
Myslibořice jsou malá vesnice na rozmezí Vysočiny a jižní Moravy, nedaleko Třebíče.
Pro nás je ale důležité, že ve zdejším barokním zámku sídlí Diakonie Českobratrské církve evangelické, Domov pro seniory. Já jsem o Myslibořicích slyšela už v dětství, protože
zde v roce 1942 zemřel můj dědeček a je pochován na místním evangelickém hřbitůvku.
Sociální ústav zde byl založen už v letech 1926-1936 americkými vystěhovalci a členy
naší církve. To je napsáno na pamětní desce ve vstupním vestibulu zámku.

Já jsem se zde ocitla na tzv. odlehčovacím pobytu a strávila jsem zde 3 měsíce. Ačkoliv

určitě většina z personálu není členy naší ani jiné církve, myslím, že z chování sestřiček
i ostatních zaměstnanců je patrné, že se zde jedná o církevní zařízení. Všechny sestřičky
jsou milé, ochotné, usměvavé. A že jejich služba není lehká. Mnoho klientů je na vozíčku
nebo ležících. Je zde i uzavřená oddělení pro klienty s demencí.
Součástí zámku je i kaple, velká a hlavně vysoká místnost, kde se konají nedělní bohoslužby evangelické, ale i mše katolické. Na bohoslužby jezdí farář z Třebíče, Myslibořice
jsou jejich kazatelskou stanicí. Kromě bohoslužeb se skoro každý den koná odpolední
pobožnost.
K zámku přiléhá rozsáhlý park, kde jsem na procházkách strávila pěkné chvíle.
Věra Ryšavá

Naše sbory hledají nového kazatele
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 2-4 let odejít a měl by sem
nastoupit někdo nový.
S naší rodinou se chceme v létě 2019 stěhujeme na faru do Neusalza-Spremberg, kde již
působí Constance jako farářka a kam z Rumburku dojíždí asi 12 km. Po přestěhování
začnu dojíždět já.
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.
Děkuji.
Filip Šimonovský

Z Výročních sborových shromáždění obou sborů
Farní sbor Varnsdorf
Výroční zprávy ze života sboru Varnsdorf za rok 2018.
Milé sestry a milí bratři,přečtu výroční zprávu ze života našeho sboru. Na úvod vás seznámím s některými statistickými údaji. Bohoslužby se konaly pravidelně každou neděli
od 8.45 hod., celkem 51 krát. Průměrná účast na nich byla 13 členů. O svátcích a první
neděli v měsíci se vysluhovala Večeře Páně. Tato svátost se konala 16 krát. Biblická hodina byla 39 krát. Průměrná účast 7 bratří a sester. Staršovstvo se v minulém roce sešlo
7 krát. Ještě se vrátím k nedělním bohoslužbám. 41 krát je vedl br.f. Filip Šimonovský, 6
krát br.f. Tomáš Menc, 3 krát br.f. Petr Čapek a jednou br.f. Ondřej Titěra z Jablonce. 5

krát byly bohoslužby čtené.
Nyní připomenu některé události a setkání, tak jak jsme je společně prožívali. Už se
stalo téměř pravidlem, že se na začátku roku účastníme česko–německých bohoslužeb v
Jonsdorfu. Bylo tomu tak i v uplynulém roce - 14. ledna. Přátelství a vztahy s bratry a sestrami z Jonsdorfského sboru jsou stále živé. Obě strany prožívají, že společná víra a láska
nás sbližují. Setkávali jsme se nejenom při společných bohoslužbách, ale také na společném výletě a někteří při pátečních zkouškách pozounového sboru a společném hraní.
Nadále zůstáváme těsně spjati se sborem v Rumburku. Tradičně se účastníme některých
bohoslužeb a setkání v průběhu roku. Připomenu Pesachovou večeři před Velikonocemi, ta se konala 29.3. na Zelený čtvrtek a o dva dny později se konala na Bílou sobotu odpoledne pašijová hra v kostelíku na Vlčí Hoře. V kazatelské stanici rumburského sboru
v České Kamenici jsme společně slavili 29.4. neděli Cantate, byly to regionální hudební
bohoslužby společné pro rumburský a varnsdorfský sbor – četli se povelikonoční evangelijní texty. Po bohoslužbách se konalo na zahradě posezení s pohoštěním. V červnu
před prázdninami 24.6. se uskutečnily v rumburském kostele další společné regionální
bohoslužby opět s odpoledním pohoštěním a programem na zahradě. Třetí regionální
bohoslužby se konaly ve Varnsdorfu. Byla to ekumenická bohoslužba u Starokatolíků s
poděkováním za úrodu 30.9. A na konci roku o Štědrém dnu jsme mohli společně shlédnout v rumburském kostele vánoční divadelní hru.
Jako jiné roky, tak i v tom uplynulém pro nás připravil Ruda Baudisch sborový zájezd.
Jeli jsme do Krabčic, kde jsme nejdříve navštívili tamní kostel a vyslechli si od s.f. Martiny Šerákové povídání o jeho historii. Potom jsme navštívili Domov pro seniory Diakonie naší církve. A po obědě jsme se vydali na turistický pochod, abychom zdolali horu
Říp. Zájezdu se zúčastnili převážně členové našeho sboru a sboru Jonsdorf.
V uplynulém roce si naše církev na různých místech a při různých slavnostech připomínala sto let od svého vzniku, a také náš sbor slavil své 70-tiny. Toto kulaté výročí
jsme oslavili v neděli 7.10. Ten den se nás tu sešlo téměř na 50 bratří a sester. Slavnostní
bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně vedl synodní kurátor Vladimír Zikmund společně s br.f. Vojenem Syrovátkou a br.f. Filipem Šimonovským. Při bohoslužbách jsme
také četli pozdrav od s. Věry Ryšavé, která z důvodu své nemoci nemůže již bydlet zde ve
Varnsdorfu. Po bohoslužbách jsme společně seděli u pohoštění a připomněli si historii
vzniku sboru čtením ze sborové kroniky a besedovali jsme s br. Zikmundem a br. Syrovátkou na téma: Církev v proměnách času. Po společném obědě většina z nás vyrazila
na procházku po Varnsdorfu. Šli jsme trasou kolem Starokatolického kostela, červeného
Lutherského kostela a zastavili se u domu, kde br. Vladimír Zikmund žil se svými rodiči
jako dítě. Po vycházce jsme ještě poseděli u kávy a čas jsme naplnili rozhovory.
Na podzim, v neděli 28.10., jsme se také společně radovali ze křtu malého Marka Zikmunda.

Při první prosincové neděli se opět podařilo dát dohromady několik členů trubačského
sboru Consonare a mohli jsme večer troubit z věže starokatolického kostela a dát tak
lidem ve Varnsdorfu vědět, že přišel adventní čas.
Chci připomenout, že pokračujeme v projektu Adopce na dálku. Podporujeme sedmiletou Aničku Sidej z Ukrajiny. Škoda, že vzájemná komunikace vázne a není taková jaká
byla, když jsme podporovali Saalema z Indie.
Staršovstvo se v uplynulém roce řešilo věci ohledně provozu a akcí sboru, a také věci
technické – z těch zmíním opravu lepenkové části střechy fary, do níž zatékalo, připravil se rozpočet na rekonstrukci toalet v patře a hledá se řešení jak odvětrat podlahu ve
sborovém sálu.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem Vám, kdo se na našem společném životě
podílíte. Nechci, aby to poděkování vyznělo jenom pro formu, myslím ho zcela zcela
srdečně a upřímně. Jsem rád, že mezi námi panuje nadále přátelská atmosféra. Děkuji
Könnüyovým, že se starají o úklid na faře i v jejím okolí i za pomoc s opravou střechy. Rudovi Baudischovi za přípravu a vedení zájezdu, hraní a za přípravu oznámení,
tatínkovi za vedení biblických hodin. Dík patří za vedení pokladny a účetnictví Haně
Albrechtové a Jarušce Skoczylasové. Dík všem, kteří nosí kytičku na stůl Páně … A díky
vám všem, že svou přítomností tento náš sbor podporujete. A na závěr děkuji Filipovi za
jeho péči o sbor a o duchovní podporu, kterou nám dává.
Ve Varnsdorfu 3.3.2019, Evžen Šmidt – kurátor sboru

Milé sestry a milí bratři,
náš varnsdorfský sbor je malý sbor s pevným jádrem lidí, kteří pravidelně chodí na bohoslužby a biblické hodiny, a kteří vytváří přátelské a otevřené prostředí s příjemnou
atmosférou, a kteří jsou dobře ukotveni ve víře v Boha a našeho Pána Ježíše Krista. O
naší víře pak také v rámci svých sil a možností svědčíme.
Co se nám daří.
Daří se nám stabilní návštěvnost bohoslužeb a biblických hodin. Co je také velmi
dobře fungující je staršovstvo sboru, které se pravidelně schází ke svým schůzím a sbor
vede. Do sboru přibyla rodina Zikmundových se synem Markem, kteří tu staví dům a
chtějí tu žít, z toho mám radost. Na bohoslužbách bývá často také malý David s Helenou,
a tak jsme vytvořili v modlitebně dětský koutek. Od září 2017 probíhá předkonfirmační
příprava v Rumburku, které se účastní 5 konfirmandů, z nichž jedna je z našeho sboru.
Konfirmace je plánována na neděli 23.6.2019 při regionálních bohoslužbách v Rumburku.
Daří se nám také v oblasti finanční soběstačnosti. K tomu také přispívá snížený úva-

zek kazatele na 30%, přičemž sbor Rumburk financuje zbývajících 70%. Takto se nám
podařilo vytvořit si malou rezervu.
Co se nám nedaří.
Nedaří se otevřít sbor navenek, aby přicházeli víc noví lidé. Nedaří se mi častěji navštěvovat lidi ze sboru. Ale když je někdo v tíživé situace, nebo třeba v nemocnici, tak to
má vždy prioritu. Musím o tom však vědět.
Mediálně jako sbor nepracujeme - ve virtuálním světě jako bychom nebyli. Asi to
není nějak zásadní, ale přesto je to škoda.
Z technických věci se nám zatím nedaří vyřešit problém s vlhkostí podlahy v modlitebně.
Já jako farář jsem ve sboru zaměstnán oficiálně na 30% úvazek. 70% mám ve sboru
Rumburk. V seniorátu mám na starosti pravidelná měsíční setkávání farářů (pastorálky)
spolu se sestrou farářkou Petrou Náhlovskou, a ještě akce pro rodiny s dětmi. V církvi
se podílím na supervizi, nemocničním kaplanství a také předsedám spolku Consonare
– evangelické pozounové sbory.
V roce 2019 by měla proběhnout moje opakovaná volba, aby se mandát srovnal s tím
rumburským - do 31.8.2021.
Na závěr.
O naší přítomnosti i budoucnosti rozhodujeme především my, svojí vírou i angažovaností. Přesto všechno neleží jen na nás. Je tu Bůh – on je počátek všeho, my jen odpovídáme. Díky Vám všem, kteří ve sboru žijete. Sbor jste vy, my a Bůh.
V Rumburku 2.3.2019 vypracoval F. Šimonovský

Farní sbor Rumburk
Výročí zpráva o životě sboru Rumburk v roce 2018.
Milé sestry a milí bratři,
v roce 2018 bylo v našem sboru pokřtěno 7 lidí - 4 děti a 3 dospělí. Zároveň do sboru
vstoupilo 6 lidí, kteří již byli pokřtěni. Celkem to bylo 13 nových lidí a počet členů našeho sboru překročil stovku. Zemřeli tři členové sboru. Nyní nás je ve sboru celkem 101.
V roce 2018 se konalo 6 svateb, všechny v našem kostele.
Sbor vede staršovstvo, které bylo zvolené 9.3.2014 s šestiletým mandátem do 8.3.2020.
Je šestičlenné s dvěma náhradníky, kteří se též účastní schůzí. Schází se jednou měsíčně a
svědomitě spravuje věci tohoto sboru a řídí jej. Ze svých schůzí tvoří zápisy a ty ukládá.
Děkuji všem za odpovědnou a angažovanou práci.
A jaký byl rok 2018 ve sboru a pro sbor?

Bohoslužby se od září konaly v Rumburku vždy dvakrát měsíčně, první neděli s Večeří Páně, a třetí neděli odpoledne jako rodinné. V Kamenici třikrát měsíčně, druhou
neděli s Večeří Páně, čtvrtou neděli s posezením odpoledne. Bohoslužby se také konají
pravidelně jednou za 3 týdny ve dvou sociálních zařízeních – v Domově se zvláštním
režimem Krásná Lípa a v Domově bez hranice Velký Šenov.
V Rumburku probíhalo: Nábožko pro děti školního věku každé pondělí, chodí 6 dětí;
předkonfirmační příprava; Malé ovečky ve školce Klíček každý čtvrtek - chodí všechny
přítomné děti; biblická hodina Víru žít – pondělky jednou za 14 dní večer.
V Kamenici běží Biblické dílničky ve středu jednou za 14 dní na faře, chodí 4 děti plus
dospělí.
V Rumburku se konaly křestní a svatební přípravy, běžná křestní příprava trvá skoro
rok, svatební příprava vyžaduje 5-6 setkání.
Chodím na návštěvy za lidmi ze sboru, pastoračních rozhovorů občas využívají i lidé
mimo sbor. Je pro mě důležité dozvědět se, když je někdo v nemocnici, nebo v jiné tíživé
situaci.
Další větší akce: víkendový pobyt v září ve středisku Oáza ve Sloupu v Čechách, který
se povedl; česko-německý tábor v Eibau – dům Eibau se bohužel prodává, ale od letošního roku budeme v Jiřetíně; divadelní hra na Bílou sobotu a detektivní divadelní hra
v Kamenici pro ZŠ; hudební bohoslužby na neděli Cantate v Kamenici; Noc kostelů s
programem pro děti; regionální bohoslužby se sborovým dnem na konci června; ekumenické bohoslužby se sbory Varnsdorf a Jonsdorf; bohoslužby na Díkčinění ve Varnsdorfu spolu se Starokatolíky a Husity; Advent na Kopečku se ZŠ Pastelka a na konci roku
vánoční divadelní hra.
Z technických věcí: proběhly drobné opravy u kostela a fary v Rumburku a v Kamenici. Z větších věcí to byla hlavně stavba Coolny v Rumburku, která nahradila staré
kůlny a přinesla dětem ze školky Klíček krásné prostory.
Finance: jsme soběstační, v roce 2018 jsme zvýšili salár (dobrovolný členský příspěvek) a také je znát finanční podpora od nových členů sboru. Ovšem i náklady stoupají,
nejvíce odvod za faráře do Personálního fondu, který bude v roce 2019 za plný úvazek
činit 129 000,- Kč.
Náš sbor má také nové a moc hezké webové stránky! Děkuji!
Několik osobních slov k uplynulému roku.
Jsem tu rád farářem. Rok 2018 byl hodně náročný, zvláště těmi mimořádnými termíny předkřestních a předsvatebních příprav. Byl to fofr. Ale i tak jsem měl čas na sebe
a svoji rodinu, i na své vzdělávání – nemocniční kaplanství a supervizi. Ve sboru mi
chybí pravidelnější setkávání jeho členů. Bohoslužby tuto funkci nenaplňují a za mě to
není problém, vnímám, že role bohoslužeb se mění. Toto setkávání se ale daří při větších
sborových akcích několikrát do roka.
Díky Vám i Bohu za moji práci zde. Jsem za ni vděčný. Jsem rád mezi vámi.

A nyní k budoucnosti.
Hledáme spolu se sborem Varnsdorf nového kazatele.
Z technických věcí musíme opravit farářský byt v Rumburku - nový rozvod elektřiny, renovace koupelny a kuchyně, výměna oken, zateplení stropu, oddělení farářského bytu a kanceláře
přepažením chodby a vytvoření nové koupelny s WC.
Rád bych začal novou sborovou aktivitu: setkávání rodičů s předškolními dětmi na faře, asi
středy 16:00 - 17:30 hodin. Děti by si hrály ve školce a rodiče povídali u kafe. Cílem by bylo
právě setkávání, kontakt.
V letošním roce probíhají křestní přípravy dvou rodin a jednoho dospělého, chystají se dvě
svatby a v červnu budeme slavit konfirmaci.
Rád bych od září 2019 působil jako kaplan na 6 hodin týdně v Liberecké nemocnici, asi to
budou úterky.
O naší přítomnosti i budoucnosti rozhodujeme především my, svojí vírou i angažovaností.
Přesto všechno neleží jen na nás. Je tu Bůh – on je počátek všeho, my jen odpovídáme.
Díky Vám všem, kteří ve sboru žijete. Sbor jste vy, my a Bůh.
V Rumburku 3.3.2019 vypracoval F. Šimonovský

Zpráva o staršovstvu sboru Rumburk.
S měsíční frekvencí každé třetí pondělí se scházíme na faře ve složení: Filip Šimonovský -předseda, Zdeněk Kurka, Jana Brenner, Václav Pazderník, Darina Švajcrová, Zdeněk Zezula, Irena
Kubicová. Z náhradníků se přidává Tereza Chrbolková, která současně vede přeshraniční projekt propojující činnosti MŠ Klíček a Pod Duhou v Sebnitz.
Dvakrát ročně pořádáme tzv. výjezdní staršovstvo, někdy s přespáním v blízkém okolí, jindy se
sejdeme neformálně např. v pivovaru či kavárně.
Společná setkávání mají předem daný program, který se daří presbyterům (členům staršovstva) posílat s předstihem tak, aby si ho mohli prostudovat. Snažíme se, aby společný čas byl
efektivní, věci, které se projednávají, měly řád, věřte, že je toho hodně. Začínáme a končíme
modlitbou a krátkým sdílením, jak se kdo má, co prožívá… nadále se pak snažíme o dodržení
cca 2 hodin společné práce a diskuzí.
Na staršovstvu je dobrá atmosféra. Vždy je přítomen dostatečný počet pro hlasování. Pravidelně řešíme sborové akce s velkým předstihem, finanční záležitosti, technické věci, sociální činnost, informujeme se o projektu Na úrovni očí..., o činnosti školky, sociálního fondu, čajovny.
Takže máme každý přehled o tom, co je aktuální.
Děkuji všem za jejich práci.
Irena Kubicová, kurátorka
Zpráva za Kazatelskou stanici sboru Rumburk Českou Kamenici.
Kazatelská stanice v Č. Kamenici, jako součást rumburského sboru, má svoje bohoslužby a církevní akce ve svém sborovém domě v Žižkově ul. Zde probíhají v příjemném prostředí všechny
bohoslužby, setkávání mladých na tzv. dílničkách, přípravy a zkoušky na příležitostně konané

divadelní hry. Také společná setkání a posezení s hosty s pohoštěním mohla být díky dobrému
zázemí a vybavení uskutečněna i v prostorách zahrady farního domu.
Účast na bohoslužbách se pohybuje i díky úsilí br. faráře Šimonovského a dopravy některých
členů kolem cca 7 - 12 přítomných. Úroveň zpěvu a hudebního doprovodu se zvedla díky posílení o hru Matěje Vajdy na flétnu.
V případě služebního vzdálení br. faráře bylo i dobrou změnou vedení bohoslužeb a kázání br.
farářů Čapka, Titěry a Mencla.
Díky podpoře br.faráře Šimonovského mohla vzniknout v prostoru bývalého půdního bytu
sborového domu herna s vybavením na stolní tenis, šipky, dětský kulečník.
Vítanou skutečností by bylo rozšíření členské základny a větší účast na bohoslužbách, ale to
jistě není jen přání naší kazatelské stanice.
Zdeněk Kurka
Zpráva z Církevní mateřské školy Klíček.
V tomto roce oslaví Církevní mateřská škola Klíček, jejímž zřizovatelem je náš farní sbor, 6 let
své existence. Školku navštěvuje 25 žáků v jedné věkově heterogenní skupině, a tím je také naplněna její maximální možná kapacita. Za celkovou dobu svého působení si udržuje výbornou
pověst, o čemž svědčí stále větší zájem ze strany rodičů. V roli ředitelky působí od samého začátku Jana Butalová, kterou čeká v dalších týdnech nelehký úkol, a sice vybrat si k sobě novou
kolegyni. Dája Paldusová, která ve školce působila doteď, bude totiž ke konci školního roku
bohužel odcházet do důchodu.
Od minulého školního roku probíhá ve školce česko-německý projekt, přeshraničním partnerem je německá školka v Sebnitz. V rámci této spolupráce se děti i pedagogové z obou zemí
pravidelně setkávají, společně si hrají, vzájemně se poznávají a seznamují se tak se základy sousedního jazyka. K těmto kreativním setkáním jim slouží i nově opravené kůlny na zahradě fary.
Jednou týdně běží ve školce Malé ovečky pod vedením Filipa Šimonovského. Děti se při nich
společně věnují biblickému tématu, zpívají s kytarou. Školku pravidelně navštěvuje paní logopedka, která se pak věnuje dětem individuálně. Několikrát v roce se schází školská rada,
která společně s vedením školky řeší především finanční záležitosti, personální obsazení a další
různé body.
2. května proběhne ve školce zápis nových žáků. Bude mu tradičně předcházet den otevřených
dveří pro veřejnost (25. 4. 2019), na který jsou všichni zájemci o školku srdečně zváni.
Jana Brenner
Partnerské předškolní vzdělávání Rumburk – Sebnitz.
Tříletý projekt Na úrovni očí se přehoupl do své druhé poloviny. Připomínáme, že se jedná o
přeshraniční partnerství dvou školek, Církevní mateřské školy Klíček v Rumburku a Křesťanské mateřské školy Pod duhou v Sebnitz. Realizátory projektu jsou zřizovatelé obou školek –
Farní sbor ČCE v Rumburku a Kinderarche Sachsen e. V. se sídlem v Radebeulu.
Jsme tedy v polovině a to může být příležitostí ohlédnout se za tím, co již máme za sebou,

rozhlédnout se kolem a znovu si připomenout, kvůli čemu a pro koho to děláme. Podívat se
na věci novýma očima – na své představy a očekávání, na děti, které se každý měsíc setkávají
střídavě na jedné straně hranice, nebo na naše německé kolegyně, se kterými se nyní budeme
nově vídat též během jednodenních hospitací. A pohlédnout vpřed, s novou nadějí a energií,
abychom vše dotáhli do zdárného konce. Koncem zde rozumíme završení tříletého pilotního období financovaného evropskou dotací v srpnu 2020. A protože každý správný konec je
zároveň novým začátkem, je jedním z našich úkolů připravit a nastavit vše tak, aby započaté
dílo mohlo plynule pokračovat dál. Čeká nás práce na společné vzdělávací koncepci, která
bude sloužit jako manuál do dalších let, případně též jako inspirace pro jiné. Stále podrobněji se zamýšlíme nad způsoby, jak nejlépe předat předškolním dětem vztah k sousednímu
jazyku, a to v omezeném čase, který nám poskytuje roční cyklus deseti společně strávených
dní. Můžeme také oživit vděčnost za přijaté dary a uvědomit si, že nás podporuje mnoho lidí,
známých i neznámých. Pravidelně v půlročních splátkách dostáváme dotaci z Evropské unie,
konkrétně z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 Evropského fondu pro regionální rozvoj. V loňském roce jsme navíc obdrželi dva velké dary od naší
církve – grant z programu ČCE Diakonické a rozvojové projekty a dary od dvou zahraničních
dárců prostřednictvím tzv. Kulatého stolu ČCE. Těmito dvěma dárci jsou Evangelická luterská
zemská církev Sasko a Gustav Adolf Werk Sasko. Financování projektu by navíc nebylo možné
bez půjčky od Jeronýmovy jednoty ČCE. Vedle toho naši činnost podpořila řada německých
církevních sborů i jednotlivců z Čech i Německa. Všem podporovatelům i dalším partnerům
srdečně děkujeme a přejeme mnoho Božího požehnání.
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 příspěvek do stavebního fondu církve (Jeronýmovy jednoty)
Tato sbírka probíhá od března do konce května a každý člen našich sborů by do ní měl přispět, výše daru je jako obvykle dobrovolná. Kdo byste chtěli informaci o tom, kolik se tak asi
dává, tak to bývá mezi 200 a 1000,-Kč. Prostředky takto získané ze všech sborů naší církve se
pak rozdělují sborům, které provádí stavební práce, opravy a úpravy, a nemají dost vlastních
peněz. Z Jeronýmovy jednoty si lze i peníze půjčit a to bezúročně na 5 let. Naše sbory z těchto
prostředků v minulosti opakovaně čerpaly, Rumburk má aktuálně půjčku, díky které předfinancovává projekt Na úrovni očí.
Čísla účtů:
Rumburský sbor: 425 747 6379 / 0800
Varnsdorfský sbor: 226 071 389 / 0300
(při převodu peněz uveďte, prosím, do zprávy pro příjemce Jeronýmova jednota)
Děkujeme!
Sbírka na opravu farářského bytu v Rumburku
Tato sbírka již byla vyhlášena a zatím se mnoho prostředků nesešlo. Týká se farářského bytu v
prvním patře fary v Rumburku. V bytě je starý rozvod elektřiny ještě 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. Nezatepleným stropem uniká hodně tepla. V rámci oprav chceme oddělit farářský byt od kanceláře, a
pro sborové akce a návštěvy využívat stávající koupelnu. Pro byt zřídit koupelnu novou. Je také
třeba zrenovovat kuchyň. A možná i některé podlahy.
O finanční pomoc budeme žádat i církev – právě 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 nesmíme
úplně vyčerpat.
Prosíme pamatujte na tuto sbírku, abychom novému faráři / nové farářce, mohli nabídnout
pěkné bydlení.
Čísla účtů jsou výše, k platbě stačí připsat OPRAVA FARÁŘSKÉHO BYTU.
Děkujeme.

Důležité termíny v roce 2019
3.3.
ne
18.4.
Zelený čtvrtek
19.4.
Velký Pátek
20.4.
Bílá sobota
21.4.
Velikonoční
neděle
28.4.
ne

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
Bohoslužby na Velikonoční neděli s vysluhováním svaté
Večeře Páně
8:45 Varnsdorf, 11:00 Č.Kamenice, 15:00 Rumburk - již
v kostele!
Regionální hudební bohoslužby se čtením
povelikonočních evangelijních textů
15:00 Č.Kamenice; společné pro varnsdorfské i
rumburské evangelíky

10.-12.5.

Seniorátní dny mládeže v Rumburku

11.5.

Výlet – zájezd spolu s přáteli ze sboru Jonsdorf

18.5. so

Brigáda u kostela v Rumburku, časový rámec - 9:00 –
17:00 hod.

24.5. pá

Noc kostelů - společná akce sboru a školky Klíček

25.5. so

Seniorátní setkání rodin s dětmi v Novém Městě p/S

8.6. so

Festiválek malého umění – 13.ročník

16.6.
ne

23.6.
ne

11.-17.8.
1.9.
ne
6.-8.9.
28.9.
so
9.11. so

Bohoslužby – Trojiční neděle
Sborové shromáždění sboru Varnsdorf s opakovanou
volbou F.Šimonovského za faráře sboru na 30% úvazek
do 31.8.2021.
Volbu i bohoslužby povede Jakub Hála, konsenior a
farář z Jilemnice; po bohoslužbách i shromáždění jste
zváni k rozhovoru s J.Hálou u kávy.
Sestry a bratři sboru Rumburk/Kamenice jsou zváni,
aby přijeli.
8:45 Varnsdorf
Regionální bohoslužby v Rumburku S KONFIRMACÍ a
Večeří Páně
Sborový den nejen evangelíků na Šluknovsku, a také
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
Seniorátní sobota – PRESBYTERKA. Téma: Duchovní
péče v nemocnici
Rumburk – fara, Coolna, kostel
1.zasedání 29. KONVENTU Libereckého seniorátu 9:30
fara Jablonec n/N

KALENDÁŘ: BŘEZEN - ČERVEN 2019

BŘEZEN 2019

4.3.
po
4.3.
po
5.3.
út
5.3.
út
5.3.
út
6.3.
st
7.3.
čt
10.3.
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.
Nábožko – biblický kroužek pro děti
16:30 – 18:00 fara Rumburk
Víru žít – biblická hodina
20:00 - 21:30 fara Rumburk
Biblická hodina
9:00 - 11:00 fara Varnsdorf – ZÁSTUP
Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa
13:00 – 15:00 bohoslužby a návštěvy
Předkonfirmační příprava
17:00 – 19:00 fara Rumburk
Biblická dílnička pro děti
15:30 – 17:30 fara Č.Kamenice
Malé ovečky – biblický kroužek předškolních dětí
9:30 – 10:15 Církevní mateřská škola Klíček
Bohoslužby – I.postní neděle
8:45 Varnsdorf, 11:00 Č.Kamenice – s Večeří Páně

11.3. po

Pastorální konference farářů Libereckého seniorátu

11.3.
po
12.3.
út
14.3.
čt

Nábožko – biblický kroužek pro děti
16:30 – 18:00 fara Rumburk
Biblická hodina
9:00 - 11:00 fara Varnsdorf – ZÁSTUP
Malé ovečky – biblický kroužek předškolních dětí
9:30 – 10:15 Církevní mateřská škola Klíček
Projekt Na úrovni očí...: setkání dětí z Klíčku Rumburk a
Pod duhou Sebnitz
9:00 – 11:00 Sebnitz

3.3.
ne

15.3.
pá

17.3.
ne
18.3.
po
18.3.
po
19.3.
út
19.3.
út
19.3.
út
21.3.
čt
24.3.
ne
25.3.
po
25.3.
po
26.3.
út
27.3.
st
28.3.
čt
31.3.
ne

Bohoslužby – II. postní neděle
8:45 Varnsdorf; 11:00 Č.Kamenice
15:00 Rumburk – RODINNÉ, poté s posezením u kávy
Nábožko – biblický kroužek pro děti
16:30 – 18:00 fara Rumburk
Staršovstvo v Rumburku
19:00 - 21:00 fara
Biblická hodina
9:00 - 11:00 fara Varnsdorf
Domov bez hranice Velký Šenov
13:00 – 15:00 bohoslužby a návštěvy
Předkonfirmační příprava
17:00 – 19:00 fara Rumburk
Malé ovečky – biblický kroužek předškolních dětí
9:30 – 10:15 Církevní mateřská škola Klíček
Bohoslužby – III. postní neděle
8:45 Varnsdorf – poté schůze STARŠOVSTVA
15:00 Č.Kamenice – poté s posezením u kávy
Nábožko – biblický kroužek pro děti
16:30 – 18:00 fara Rumburk
Víru žít – biblická hodina
20:00 - 21:30 fara Rumburk
Biblická hodina
9:00 - 11:00 fara Varnsdorf
Biblická dílnička pro děti
15:30 – 17:30 fara Č.Kamenice
Malé ovečky – biblický kroužek předškolních dětí
9:30 – 10:15 Církevní mateřská škola Klíček
Bohoslužby – IV. postní neděle
8:45 Varnsdorf – ZÁSTUP

DUBEN 2019
1.4. po

Pastorální konference farářů Libereckého seniorátu

1.4.
po

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

2.4. út

Biblická hodina ve Varnsdorfu NENÍ

2.4.
út
2.4.
út
4.4.
čt
7.4.
ne
8.4.
po
9.4.
út
9.4.
út
9.4.
út
10.4.
st
14.4.
ne

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa
13:00 – 15:00 bohoslužby a návštěvy
Předkonfirmační příprava
17:00 – 19:00 fara Rumburk
Malé ovečky – biblický kroužek předškolních dětí
9:30 – 10:15 Církevní mateřská škola Klíček
Bohoslužby s Večeří Páně – V. postní neděle
8:45 Varnsdorf, 10:30 Rumburk
Víru žít – biblická hodina
20:00 - 21:30 fara Rumburk
Biblická hodina
9:00 - 11:00 fara Varnsdorf – ZÁSTUP
Domov bez hranice Velký Šenov
13:00 – 15:00 bohoslužby a návštěvy
Předkonfirmační příprava
17:00 – 19:00 fara Rumburk
Biblická dílnička pro děti
15:30 – 17:30 fara Č.Kamenice
Bohoslužby – Květná neděle
8:45 Varnsdorf, 11:00 Č.Kamenice – s Večeří Páně

15.4.
po
15.4.
po
16.4.
út
18.4.
Zelený
čtvrtek

Nábožko – biblický kroužek pro děti
16:30 – 18:00 fara Rumburk
Staršovstvo v Rumburku
19:00 - 21:00 fara
Biblická hodina
9:00 - 11:00 fara Varnsdorf
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
Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně
8:45 Varnsdorf, 11:00 Č.Kamenice, 15:00 Rumburk - JIŽ
V KOSTELE!

19.4.
Velký Pátek
20.4.
Bílá sobota
21.4. neděle
Velikonoční

VELIKONOČNÍ TÝDEN

23.4.
út
23.4.
út
24.4.
st
25.4.
čt
26.-28.4.

28.4.
ne

Biblická hodina
9:00 - 11:00 fara Varnsdorf – ZÁSTUP
Předkonfirmační příprava
17:00 – 19:00 fara Rumburk
Biblická dílnička pro děti
15:30 – 17:30 fara Č.Kamenice
Malé ovečky – biblický kroužek předškolních dětí
9:30 – 10:15 Církevní mateřská škola Klíček
Consonare – jarní seminář s valnou hromadou,
Litoměřice
Regionální hudební bohoslužby – neděle
Quasimodogeniti
(se čtením povelikonočních evangelijních textů)
15:00 Č.Kamenice; společné pro varnsdorfské i
rumburské evangelíky
(8:45 Varnsdorf – ZÁSTUP)

29.-30.4.

F. Šimonovský – dovolená

30.4.
út

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

2.5.
čt

KVĚTEN 2018

7.5.
út
9.5.
čt

Malé ovečky – biblický kroužek předškolních dětí
9:30 – 10:15 Církevní mateřská škola Klíček
Bohoslužby s Večeří Páně – neděle Misericordias
Domini
8:45 Varnsdorf – ZÁSTUP (T.Mencl)
F. Šimonovský – služebně v Německu (u sponzorů
projektu Na úrovni očí...)
Biblická hodina
9:00 - 11:00 fara Varnsdorf – ZÁSTUP
Malé ovečky – biblický kroužek předškolních dětí
9:30 – 10:15 Církevní mateřská škola Klíček

10.-12.5.

Seniorátní dny mládeže v Rumburku

11.5. so

Výlet – zájezd spolu s přáteli ze sboru Jonsdorf

5.5.
ne
5.-8.5.

12.5.
ne

Bohoslužby – neděle Jubilate
8:45 Varnsdorf (F.Šimonovský); 10:30 Rumburk
(P.Náhlovská, vedoucí mládeže)

13.5. po

Pastorální konference farářů Libereckého seniorátu

13.5.
po
13.5.
po
14.5.
út
14.5.
út
14.5.
út
16.5.
čt

20.5.
po
20.5.
po
21.5.
út
21.5.
út
21.5.
út
23.5.
čt

Nábožko – biblický kroužek pro děti
16:30 – 18:00 fara Rumburk
Víru žít – biblická hodina
20:00 - 21:30 fara Rumburk
Biblická hodina
9:00 - 11:00 fara Varnsdorf – ZÁSTUP
Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa
13:00 – 15:00 bohoslužby a návštěvy
Předkonfirmační příprava
17:00 – 19:00 fara Rumburk
Malé ovečky – biblický kroužek předškolních dětí
9:30 – 10:15 Církevní mateřská škola Klíček
Brigáda u kostela v Rumburku, časový rámec - 9:00 –
17:00 hod.
Bohoslužby – neděle Cantate
8:45 Varnsdorf; 11:00 Č.Kamenice
15:00 Rumburk – RODINNÉ, poté s posezením u kávy
Nábožko – biblický kroužek pro děti
16:30 – 18:00 fara Rumburk
Staršovstvo v Rumburku
19:00 - 21:00 fara
Biblická hodina
9:00 - 11:00 fara Varnsdorf
Domov bez hranice Velký Šenov
13:00 – 15:00 bohoslužby a návštěvy
Předkonfirmační příprava
17:00 – 19:00 fara Rumburk
Malé ovečky – biblický kroužek předškolních dětí
9:30 – 10:15 Církevní mateřská škola Klíček

24.5. pá

Noc kostelů - společná akce sboru a školky Klíček

25.5. so

Seniorátní setkání rodin s dětmi v Novém Městě p/S

18.5. so
19.5.
ne

26.5.
ne

Bohoslužby – neděle Rogate
8:45 Varnsdorf – ZÁSTUP (T.Mencl)
15:00 Č.Kamenice – ZÁSTUP (P.Čapek); poté s
posezením u kávy

26.-29.5.

F.Šimonovský – na seminář supervize jako lektor

29.5.
st
30.5.
čt

Biblická dílnička pro děti
15:30 – 17:30 fara Č.Kamenice
Malé ovečky – biblický kroužek předškolních dětí
9:30 – 10:15 Církevní mateřská škola Klíček

ČERVEN 2019
1.-3.6.

F.Šimonovský – dovolená.

4.6.
út
4.6.
út
6.6.
čt

Bohoslužby – neděle Exaudi
8:45 Varnsdorf, 10:30 Rumburk – obojí ZÁSTUP
(T.Mencl)
Biblická hodina
9:00 - 11:00 fara Varnsdorf – ZÁSTUP
Předkonfirmační příprava
17:00 – 19:00 fara Rumburk
Malé ovečky – biblický kroužek předškolních dětí
9:30 – 10:15 Církevní mateřská škola Klíček

8.6. so

Festiválek malého umění – 13.ročník

9.6.
ne
10.6.
po
10.6.
po
11.6.
út
11.6.
út
12.6.
st

Bohoslužby s Večeří Páně – Svatodušní neděle
8:45 Varnsdorf, 11:00 Č.Kamenice
Nábožko – biblický kroužek pro děti
16:30 – 18:00 fara Rumburk
Víru žít – biblická hodina (poslední před létem)
20:00 - 21:30 fara Rumburk
Biblická hodina
9:00 - 11:00 fara Varnsdorf
Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa
13:00 – 15:00 bohoslužby a návštěvy
Biblická dílnička pro děti (poslední před létem)
15:30 – 17:30 fara Č.Kamenice

2.6.
ne

13.6.
čt

25.6.
út
30.6.
ne

Malé ovečky – biblický kroužek předškolních dětí
9:30 – 10:15 Církevní mateřská škola Klíček
Bohoslužby – Trojiční neděle
Sborové shromáždění sboru Varnsdorf s opakovanou
volbou F.Šimonovského za faráře sboru na 30% úvazek
do 31.8.2021.
Volbu i bohoslužby povede Jakub Hála, konsenior a
farář z Jilemnice; po bohoslužbách i shromáždění jste
zváni k rozhovoru s J.Hálou u kávy.
Sestry a bratři sboru Rumburk/Kamenice jsou zváni,
aby přijeli.
8:45 Varnsdorf
Biblická hodina
9:00 - 11:00 fara Varnsdorf – ZÁSTUP
Domov bez hranice Velký Šenov
13:00 – 15:00 bohoslužby a návštěvy
Předkonfirmační příprava (poslední před konfirmací)
17:00 – 19:00 fara Rumburk
Malé ovečky – biblický kroužek předškolních dětí
(poslední před létem)
9:30 – 10:15 Církevní mateřská škola Klíček
Regionální bohoslužby v Rumburku S KONFIRMACÍ
a Večeří Páně
Sborový den nejen evangelíků na Šluknovsku, a také
dětí, rodičů a přátel Církevní mateřské školy Klíček
15:00 v kostele, poté společná oslava na farní zahradě
s hrami a táborákem
Biblická hodina (poslední před létem)
9:00 - 11:00 fara Varnsdorf
Bohoslužby
8:45 Varnsdorf – ZÁSTUP (T.Mencl)

29.6.-14.7.

F.Šimonovský – dovolená.

16.6.
ne

18.6.
út
18.6.
út
18.6.
út
20.6.
čt

23.6.
ne

ČERVENEC 2019
7.7.
ne
14.7.
ne
21.7.
ne
28.7.
ne

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf – ZÁSTUP (T.Mencl); 11:00 Č.Kamenice
– ZÁSTUP (P.Čapek)
Bohoslužby
8:45 Varnsdorf – ZÁSTUP (P.Čapek)
Bohoslužby s Večeří Páně
8:45 Varnsdorf; 11:00 Č.Kamenice; 15:00 Rumburk –
poté s posezením
Bohoslužby s Večeří Páně
8:45 Varnsdorf; 15:00 Č.Kamenice – poté s posezením

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: http://cce-sluknovsko.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)

březen - červen 2019

