
Lísteček
farních sborů evangelické církve

ve Varnsdorfu a Rumburku

... být v dobrém společenství, 
zažít přijetí i sebepřijetí, 

hledat a být hledán, být hledána,
přemýšlet, ptát se, radovat se, objevovat, nalézat a být nalézán, nalézána, ztišit se,
získávat i ztrácet, zpívat a modlit se, naslouchat, slavit, pomáhat druhým,

čerpat naději,
objevovat víru, 

dostávat sílu i lásku …

červenec  -  září   2019



Milé sestry a milí bratři, milí přátelé,
vychází nový Lísteček s termíny do konce září, respektive skoro do konce října.
Před námi je léto, děti mají prázdniny a také mnozí dospělí trochu jiný čas. 
Školní  rok  utekl  nějak  rychle,  nezdá  se  vám? Jak  byl  ten  čas  naplněný,  co
důležitého  jste  prožili?  Možná věci  těžké  a  nepříjemné,  ale  snad  i  krásné  a
radostné, nadějné.
V  našich  sborech,  ve  Varnsdorfu,  Rumburku,  České  Kamenici,  se  odehrálo
hodně věcí, pěkná setkání, akce s dětmi. Myslím na Velikonoční a také rodinné
květnové  bohoslužby  s  šesti  křty  a  přijetím  nových  lidí  a  dětí  do  sboru  v
Rumburku. Myslím na Noc kostelů a hru týmů, která byla velmi vtipná a všechny
hezky  zapojila,  i  na  tajemství,  které  pak  děti  směly  objevit  v  horní  místnosti
čajovny.  Festiválek  malého  umění,  13-tý  ročník,  se  moc  povedl  -  atmosféra,
hodně lidí a dětí, program, soutěž týmů a nakonec i počasí vyšly hezky. A když
málem došlo pivo, tak to zachránili manželé, které jsem vloni oddával, a obětavě
sjeli pro nový sud. Čile probíhaly potkávací dny dětí z našeho Klíčku a Sebnické
školky Pod duhou.
Regionální bohoslužby před létem byly tentokrát s konfirmací pěti konfirmandů,
Aničky, Lucky, Luise, Matěje a Pepíka. Byly moc pěkné, i oslava pak na zahradě
Klíčku a fary.
Před námi je léto s česko-německým táborem pro děti, letos poprvé ne v Eibau,
protože dům se zahradou, kde jsme vždy byli, se bude prodávat. Budeme proto
na chatě Růžena v Jiřetíně. Na začátku srpna se také stěhujeme s Constance a
dětmi na faru do Neusalza-Spremberg, po 18-ti letech! Ale já budu do Rumburku,
Varnsdorfu  a  Kamenice  jako  farář  dojíždět  -  je  to  asi  12  km,  takže  to  jde.
Farářský byt v Rumburku čeká generální oprava, aby byl připravený pro nového
faráře, nebo farářku, které sbor nyní hledá. Stále probíhá sbírka na tuto opravu,
jejíž rozpočet je necelých 900 tis. Kč. 
Na začátku školního roku budeme slavit bohoslužby, při kterých se rozloučíme s
dětmi,  které  z  naší  školky  jdou  do  první  třídy,  a  vyprosíme  pro  ně  Boží
požehnání,  a  také  přivítáme  nové  děti.  Také  na  ně  zveme  naše  přátele  a
sponzory.
O dalším zářijovém víkendu si prodloužíme léto na víkendovém pobytu rodin s
dětmi ve Sloupu v Čechách, ve středisku Oáza.
A  v  sobotu  28.9.  se  u  nás  koná  tzv.  Presbyterka  -  setkání  členů  sborů
Libereckého seniorátu, máme téma "Nemocniční kaplanství" a budeme tu mít
také  hosty  a  přednášející,  Aničku  Šourkovou,  farářku  naší  církve  a  také
předsedkyni  Asociace  nemocničních  kaplanů,  a  Vendulu  Malichovou,
nemocniční kaplanku a Boromejku.
V  neděli  6.10.  budeme  společně  slavit  ekumenické  a  regionální  bohoslužby
Díkůvzdání s Večeří Páně, opět ve Starokatolickém kostele ve Varnsdorfu, a pak
společně podebatujeme u pohoštění na naší varnsdorfské faře.

Přeji Vám všem krásný letní čas, hodně odpočinku a sluníčka, a ať Vás na všech
cestách provází Boží ochrana a požehnání.

Za oba sbory Filip Šimonovský



Partnerské předškolní vzdělávání Rumburk – Sebnitz

Máme za sebou druhý školní rok našeho společného přeshraničního projektu Na
úrovni očí. Během tohoto roku jsme zrealizovali 14 projektových akcí. Základ tvo-
ří vzájemné návštěvy našich dvou školek, CMŠ Klíček v Rumburku a KITA „Un-
term Regenbogen“ v Sebnitz. Kromě těchto již tradičních setkání jsme s dětmi
podnikli několik akcí mimo hranice školek. V rumburské ZŠ Pastelka si děti vy-
zkoušely práci s textilem v řemeslné dílně. Společně jsme navštívili Urzeitpark -
pravěký  dinosauří  park  v Sebnitz.  Absolvovali  jsme též  poznávací  a  výukový
program v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě. K  setkání celých rodin vy-
bídla Vánoční  hra dětí  v sebnitzském kostele a rumburská Noc kostelů s bib-
lickou detektivní hrou pro všechny generace. Oslavili jsme 10. narozeniny KITA
„Pod duhou“ krásnou zahradní slavností,  během které jsme našim partnerům
předali dárek v podobě čapkových příběhu o pejskovi a kočičce v knižní i v audio
verzi. 

O tom, že naše snahy o zprostředkování jazyka a kultury sousedů v předškolním
věku nejsou ojedinělé, jsme se mohli přesvědčit  na Česko-saské konferenci k
výuce sousedního jazyka v předškolní oblasti. Tu pod názvem „Sousední jazyk
už od začátku!“ uspořádala letos v květnu Kontaktní kancelář Svobodného státu
Sasko v Praze a náš projekt zde byl prezentován spolu s několika dalšími.  Naši
školku Klíček i její česko-německý projekt jsme představili také během třídenních
oslav  100  let  naší  církve,  které  se  konaly  koncem září  2018  v Pardubicích.
K výčtu  akcí  patří  též  každoroční  výjezdní  týmové  plánovací  zasedání
s workshopem. To tentokrát proběhlo v Lipsku v rámci knižního veletrhu,  který
byl letos zaměřen na českou literaturu. Těšíme se na další společně strávený
školní rok.   

Projekt s celým názvem „Na úrovni očí –  du und já, ich und ty. Partnerské před-
školní vzdělávání Rumburk – Sebnitz,“ je realizován díky podpoře Evropské unie
z Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci Programu spolupráce Česká
republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020.

Tereza Chrbolková

 



KALENDÁŘ:   ČERVENEC  -  ZÁŘÍ   2019

ČERVENEC

7.7.
neděle

Bohoslužby
8:45  Varnsdorf  -  ZÁSTUP  (T.Mencl);  11:00  Č.Kamenice  -
ZÁSTUP (P.Čapek)

29.6.-7.7. CONSONARE – letní pobyt rodin s dětmi v Sázavě

29.6..-14.7. F.Šimonovský - dovolená

14.7.
neděle

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf - ZÁSTUP (P.Čapek)

21.7.
neděle

Bohoslužby s Večeří Páně
8:45  Varnsdorf;  11:00  Č.Kamenice;  15:00  Rumburk  -  poté  s
posezením

28.7.
neděle

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf; 15:00 Č.Kamenice - poté s posezením

SRPEN

4.8.
neděle

Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně
8:45 Varnsdorf; 10:30 Rumburk

11.8.
neděle

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf; 11:00 Č.Kamenice - s Večeří Páně

11.-17.8. Česko-německý tábor pro děti v Jiřetíně
pro děti 8-12 let, vedou: V.Walter, F.Šimonovský, A.Käsche

18.8.
neděle

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf; 11:00 Č.Kamenice; 15:00 Rumburk s posezením

19.-23.8. F.Šimonovský - dovolená

19.-23.8. CYKLO-CONSONARE – podél Ohře

25.8.
neděle

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf; 15:00 Č.Kamenice s posezením



ZÁŘÍ

1.9.
neděle

Bohoslužby v Rumburku - slavnost požehnání školákům
a přivítání nových dětí v Církevní mateřské škole Klíček
13:00 kostel Rumburk, poté oslava na farní a školní zahradě
(Varnsdorf 8:45 - ZÁSTUP)

6.9.
čtvrtek

Malé ovečky - biblický kroužek a společenství dětí
9:30 Církevní mateřská škola Klíček

6.9.
čtvrtek

Biblická hodina ve Varnsdorfu
13:00 - 15:00 fara

6.-8.9.
pá-ne

SBOROVÝ POBYT RODIN S DĚTMI
Sloup v Čechách – středisko Oáza

8.9.
neděle

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf - ZÁSTUP
v Rumburku a Č.Kamenici se bohoslužby nekonají

9.9. Pastorální konference farářů Libereckého seniorátu

9.9.
pondělí

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

11.9.
středa

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

12.9.
čtvrtek

Biblická hodina ve Varnsdorfu
13:00 - 15:00 fara - ZÁSTUP

15.9.
neděle

Bohoslužby s Večeří Páně
8:45 Varnsdorf; 11:00 Č.Kamenice
15:00 Rumburk - rodinné bohoslužby s posezením

16.9.
pondělí

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

16.9.
pondělí

Staršovstvo v Rumburku
19:00 – 21:00 fara

18.9.
středa

Domov bez hranic Velký Šenov
13:00 - 15:00 bohoslužby a návštěvy

19.9.
čtvrtek

Malé ovečky - biblický kroužek a společenství dětí
9:30 Církevní mateřská škola Klíček

19.9.
čtvrtek

Biblická hodina ve Varnsdorfu
13:00 - 15:00 fara

22.9.
neděle

Bohoslužby s hostem
10:30 Rumburk, poté posezení
(Varnsdorf 8:45 - ZÁSTUP)



25.9.
středa

Biblické příběhy a dílnička – pro děti
15:30 – 17:30 fara Č. Kamenice

26.9.
čtvrtek

Malé ovečky - biblický kroužek a společenství dětí
9:30 Církevní mateřská škola Klíček

26.9.
čtvrtek

Biblická hodina ve Varnsdorfu
13:00 - 15:00 fara

28.9.
sobota

SENIORÁTNÍ SOBOTA - PRESBYTERKA
Téma:  "Duchovní  péče  v  nemocnici";  hosté:  Farářka  ČCE  a
předsedkyně  Asociace  nemocničních  kaplanů Anna Šourková,
Boromejka Vendula Malichová
10:00 Rumburk, kostel, fara, Coolna

29.9.
neděle

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf, poté STARŠOVSTVO
15:00 Č.Kamenice s posezením

30.9.
pondělí

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

ŘÍJEN

3.10.
čtvrtek

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

6.10.
neděle

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

7.10. Pastorální konference farářů Libereckého seniorátu

7.10.
pondělí

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

9.10.
středa

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

10.10.
čtvrtek

Malé ovečky - biblický kroužek a společenství dětí
9:30 Církevní mateřská škola Klíček

10.10.
čtvrtek

Biblická hodina ve Varnsdorfu
13:00 - 15:00 fara

11.-13.10.
pátek-neděle

CONSONARE – podzimní seminář
Brno

13.10.
neděle

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf; 11:00 Č.Kamenice - OBOJÍ ZÁSTUP

14.10.
pondělí

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



16.10.
středa

Domov bez hranic Velký Šenov
13:00 - 15:00 bohoslužby a návštěvy

17.10.
čtvrtek

Malé ovečky - biblický kroužek a společenství dětí
9:30 Církevní mateřská škola Klíček

17.10.
čtvrtek

Biblická hodina ve Varnsdorfu
13:00 - 15:00 fara

20.10.
neděle

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf; 11:00 Č.Kamenice
15:00 Rumburk - rodinné bohoslužby s posezením

DŮLEŽITÉ TERMÍNY V ROCE 2019-2020

9.11.
sobota

Konvent Libereckého seniorátu, 1.zasedání 29.Konventu
9:30 v Jablonci nad Nisou

DŮLEŽITÉ:
Pro  případ  pohřbu  při  nepřítomnosti  bratra  faráře  Filipa
Šimonovského z důvodů táborů či dovolené je domluvený zástup: 
Pro termíny v červenci i v srpnu:
sestra farářka Petra Náhlovská z České Lípy, tel: 604 381 085.

Možnost pastoračního rozhovoru
Ať už věříme v Boha,  nebo ne,  každý z nás v životě občas prožívá 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 z našeho příběhu, nebo nás jen
poslouchal, a třeba i poradil či pomohl. Tato možnost je, při plném respektu ke svobodě
druhého,  a s důrazem  na  zachování  sdělených  důvěrných  či osobních  věcí  v tajnosti,
otevřena u faráře Filipa Šimonovského. (Volejte 777 088 472).



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 a Varnsdorf

KURÁTOŘI

Evžen Šmidt
kurátor sboru Varnsdorf

Irena Kubicová
kurátorka sboru Rumburk

ČLENOVÉ STARŠOVSTVA

Varnsdorf: 
Evžen Šmidt st.  (kurátor), Věra Ryšavá (místokurátorka), Jarmila Skoczylasová, Lidie
Šmidtová, Jaroslava Könnyüová, 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)


