Lísteček
farních sborů evangelické církve
ve Varnsdorfu a Rumburku
... být ve společenství,
pocítit přijetí, získat odvahu k 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 …

říjen 2019 - březen 2020

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 České Kamenici vysluhujeme Večeři Páně i
dětem. O třetí neděli jsou v Rumburku rodinné bohoslužby.
Během roku také slavíme regionální bohoslužby – jen v jednom místě, kam přijíždí lidé z
ostatních míst našich sborů: čtvrtou neděli v dubnu je to Česká Kamenice; předposlední
neděli v červnu je to Rumburk, na poslední neděli v září či první v říjnu je to Varnsdorf na
bohoslužby Díkůvzdání, které jsou navíc ekumenické spolu se Starokatolíky a Husity.
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)
2. a 3. neděle
11:00
4. neděle
15:00 s posezením u kávy

Č. Kamenice

8:45

Domov se zvláštním režimem (DZR) Krásná Lípa
Domov bez hranice (DBH) Velký Šenov
středa 1x měsíčně
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. Druhý program, u kávy a něčeho na zub, je volný.
(vede: Filip Šimonovský)
Varnsdorf
každý čtvrtek
13:00 - 15:00 fara
Společenství dětí
Nábožko - kroužek pro děti od 7 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.
Rumburk

každé pondělí

16:30 - 18:00 fara
(vede: Filip Šimonovský)

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.
Č.Kamenice

středa 1x měsíčně

15:30 - 17:30 na faře
(vedou: Filip Šimonovský s Martinou Vajdovou)

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.
Rumburk

každý čtvrtek

9:30 - 10:15 školka Klíček
(vede: Filip Šimonovský)

Trubači
Hrajeme při bohoslužbách i na veřejnosti duchovní i moderní hudbu. Patříme ke spolku
Consonare - evangelické pozounové sbory.
Jonsdorf / Olbersdorf
Neusalza-Spremberg

pátek
středa

18:30 – 20:00
19:00 – 20:30

Výuka začátečníků:
Ebersbach

čtvrtek

18:30 – 19:30
(vede: Amadeus Egermann, kantor)

Staršovstva
Rumburk každé třetí pondělí v měsíci
Varnsdorf každou čtvrtou neděli v měsíci

19:00 - 21:00 fara
10:00 - 11:30 fara (po bohoslužbách)

Pastorace – 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.

Milé sestry, milí bratři,
podzimní čas se letos náramně vydařil, alespoň z pohledu barev, slunce na nebi a úrodou hub.
Střádáme si síly na zimu stejně jako do spižírny úrodu, vracíme se k jednoduchým věcem, které
se nám, ve zdánlivě složité době, nesmírně hodí. Pohyb venku, volný dech, otužování, teplý čaj
a ponožky, rozjímání. Jsme tak nějak zvyklí doplňovat, ať už onu spíž či lednici, tak i vitamíny,
minerály a cokoli, co máme pocit, že nám chybí. Možná není od věci se ale podívat, jestli nám
také něco nepřebývá a zamyslet se nad tím, jestli spíše nepotřebujeme něco pustit, odevzdat,
ubrat si... urputnost na pedálu auta, ubrat plyn, ubrat z nároků, ubrat v práci, ubrat činnosti a
ambice, nadechnout se do dne jen tak bez plánů... Takový čas přeji nám všem.
Irena Kubicová
Milé sestry a milí bratři,
nový školní rok je v plném běhu a s hrůzou zjišťuji, jak se blíží adventní období a Vánoce. No,
jako každý rok. Ale když venku svítí slunce a je teplý vzduch, takové to babí léto, tak to je moc
hezké. Jenže často také prší, fouká studený vítr a už bylo i pod nulou. A brzy se stmívá.
Jaký je tento čas pro Vás? Snad neprožíváte nic životně náročného, a jestli přece, tak Vám přeji
sílu od Pána Boha a dobré lidi kolem sebe.
Přemýšlím nad našimi sbory, rumburským a varnsdorfským, nad jejich současností a také
budoucností. Stále hledáme faráře či farářku a zatím máme jen tipy, ale nemáme nic jistého.
Budeme pokračovat.
S rodinou se stěhujeme 26.10. do Německa, do 14 km vzdáleného Neusalza-Spremberg na
faru, kde moje žena Constance působí jako farářka. Po našem odstěhování bude možné začít s
opravami farářského bytu, což také souvisí s příchodem nového pastýře, aby mohl i s
případnou rodinou slušně bydlet a bylo mu tady dobře. Od církve, z Jeronýmovy jednoty, jsme
na to dostali velký dar. Ale i tak budeme jako sbory mít s touto opravou výdaje. Peníze... - bez
nich to nejde.
Myslím na stoupající odvod za obsazené farářské místo do Personálního fondu církve, ze
kterého jsou faráři placeni, a který příští rok činí 160 tis. korun. Zatím na to máme, ale když
třeba za 4 roky přijde nový farář či farářka, tak bude tento odvod asi už 250 tis., ne-li víc.
Omlouvám se, že mluvím o penězích, ale leží mi na srdci, jako určitě i Vám, to, jestli naše sbory
budou mít v budoucnu svého pastýře, který tu bude bydlet a žít, anebo sem bude někdo
odkudsi dojíždět.
Sám jsem byl v květnu velmi mile překvapen, když jsme v Rumburku a Kamenici vybrali na
sbírku Jeronýmovy jednoty přes 40 tis. korun, čtyřnásobek toho, co jsme vybírali běžně! Zažil
jsem v tom, že když je to pro nás důležité, zvládneme hodně.
Základním zdrojem sborových příjmů je salár. Je to něco jako členský příspěvek v dobrovolné
výši. Synod naší církve doporučil členům církve dávat 5% svého čistého příjmu, aby sbory
mohly existovat, mít faráře a působit tam, kde jsou. Já o tom nechci jen mluvit, ale sám chci jít
příkladem - budu dávat desátek, tj. 10% ze svého čistého příjmu (vlastně už víc než rok to
dělám).

Druhý víkend v září jsme byli s lidmi z našich sborů, s některými rodiči a dětmi z Klíčku a s
přáteli na pobytu ve Sloupu v Čechách, ve středisku Oáza. Bylo nás přes čtyřicet, polovina dětí,
a moc se to povedlo. Tak opět po letech zkusíme zorganizovat takové pobyty dva - jeden jarní a
druhý pozdně letní. Vnímám a cítím, že je to akce, která posiluje naše společenství a vztahy.
Podporuje to rodinný charakter našich sborů, který je mi vzácný a důležitý.
Přeji Vám dobrý čas, hodně radosti, sílu k tomu, co máte rádi a je pro Vás zásadní. Ať Vás
provází Boží požehnání.
Filip Šimonovský
Partnerské předškolní vzdělávání Rumburk – Sebnitz
Projekt česko-německého předškolního vzdělávání vstoupil do svého třetího roku. Vedle
pravidelných setkání a společných akcí nás v něm čeká příprava na budoucí časy, protože je zároveň posledním rokem pokrytým finanční dotací z Evropské unie. Pravidelné výměny se postupně staly běžnou součástí programu obou školek, vazby mezi naší CMŠ Klíček a německou
školkou „Pod duhou“ v Sebnitz se postupně prohlubují. Poznáváme lépe nejen sebe navzájem,
ale i své pracovní a širší společenské zázemí.
Hlavním smyslem projektu je zprostředkovat dětem kontakt s kulturou a jazykem cizí země,
v co nejrannějším věku a v pozitivním a přátelském kontextu. Zde v pohraničí, jakkoli jinak znevýhodněném, k tomu máme optimální podmínky. Tato a podobné malé přeshraniční iniciativy
jsou, viděno shora, příspěvkem tzv. Evropě regionů, evropské pospolitosti budované odspoda
na osobních vztazích a lokálních vazbách. Dětem by měla přinést „zlepšování jazykové vybavenosti a mezikulturních kompetencí,“ tedy schopnost vnímat a přijímat jinou kulturu, orientovat se a prosadit i mimo hranice své země. Ambicí projektu není a ani nemůže být děti „naučit“ cizímu jazyku, vždyť většina z nich v projektu stráví pouze jeden předškolní rok. Můžeme
jim však předat určité základy jazyka a vztah k němu prostřednictvím písniček, her a živého
kontaktu. Z výzkumů i zkušeností vyplývá, že raný kontakt s cizí řečí zvyšuje schopnost se jí učit
v pozdějších letech.
Projekt s celým 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. Významně jej podpořila též Českobratrská církev evangelická a skrze ni též její zahraniční partneři
- Evangelická luterská zemská církev Saska a Gustav-Adolf-Werk in Sachsen e.V.
Tereza Chrbolková

KALENDÁŘ: ŘÍJEN 2019 - BŘEZEN 2020
ŘÍJEN 2019
3.10.
čtvrtek

Biblická hodina ve Varnsdorfu
13:00 - 15:00 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

21.10.
pondělí

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

21.10.
pondělí

Staršovstvo sboru Rumburk
19:00 fara Rumburk

24.10.
čtvrtek

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

27.10.
neděle

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf - ZÁSTUP (slouží bratr farář Tomáš Mencl)

27.10. - 30.10. Filip Šimonovský - dovolená (stěhování)

LISTOPAD 2019
3.11.
neděle

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

4.11.

Pastorální konference farářů Libereckého seniorátu

6.11.
středa

Biblická dílnička
15:30 - 17:30 fara Č.Kamenice

7.11.
čtvrtek

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

7.11.
čtvrtek

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

9.11.
sobota

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

10.11.
neděle

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

11.11.
pondělí

Nábožko - biblický kroužek pro děti - Svatý Martin
16:30 sraz v Krásné Lípě (vede Terezka Chrbolková)

13.11.
středa

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

14.11.
čtvrtek

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

17.11.
neděle

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

18.11.
pondělí

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

18.11.
pondělí

Staršovstvo sboru Rumburk
19:00 fara Rumburk

21.11.
čtvrtek

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

21.11.
čtvrtek

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

24.11.
neděle

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf; 15:00 Č.Kamenice s posezením
Ve Varnsdorfu je po bohoslužbách schůze staršovstva.

28.11.
čtvrtek

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

PROSINEC 2019
1.12. neděle
I. Advent

Bohoslužby s Večeří Páně
8:45 Varnsdorf; 10:30 Rumburk (fara)
V Rumburku jsme již v modlitebně na faře!

2.12.

Pastorální konference farářů Libereckého seniorátu

2.12.
pondělí

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

4.12.
středa

Biblická dílnička
15:30 - 17:30 fara Č.Kamenice

5.12.
čtvrtek

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

5.12.
čtvrtek

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

8.12. neděle
II. Advent

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

11.12.
středa

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

12.12.
čtvrtek

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

12.12.
čtvrtek

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

15.12. neděle Bohoslužby
III. Advent
8:45 Varnsdorf; 11:00 Č.Kamenice
15:00 Rumburk - rodinné bohoslužby s posezením (fara)

16.12.
pondělí

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

16.12.
pondělí

Staršovstvo sboru Rumburk
19:00 fara Rumburk

18.12.
středa

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

19.12.
čtvrtek

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

22.12. neděle Bohoslužby
IV. Advent
8:45 Varnsdorf; 15:00 Č.Kamenice s posezením
Ve Varnsdorfu je po bohoslužbách schůze staršovstva.
24.12.
Štědrý den

Vánoční divadelní hra
13:00 Veřejnosti přístupná generálka; 15:00 Premiéra a Derniéra

25.12. Hod
Boží Vánoční

Bohoslužby s Večeří Páně
8:45 Varnsdorf; 10:30 Rumburk (fara); 15:00 Č.Kamenice

29.12.
neděle

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf - ZÁSTUP

ROK 2020
LEDEN 2020
1.1.2020
Nový rok

Bohoslužby s Večeří Páně
8:45 Varnsdorf; 10:30 Rumburk; 15:00 Č.Kamenice

5.1.
neděle

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

6.1.

Pastorální konference farářů Libereckého seniorátu

6.1.
pondělí

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

8.1.
středa

Biblická dílnička
15:30 - 17:30 fara Č.Kamenice

9.1.
čtvrtek

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

9.1.
čtvrtek

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

12.1.
neděle

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

15.1.
středa

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

16.1.
čtvrtek

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

16.1.
čtvrtek

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

19.1.
neděle

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

20.1.
pondělí

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

20.1.
pondělí

Staršovstvo sboru Rumburk
19:00 fara Rumburk

23.1.
čtvrtek

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

23.1.
čtvrtek

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

26.1.
neděle

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf; 15:00 Č.Kamenice s posezením
Ve Varnsdorfu je po bohoslužbách schůze staršovstva.

27.1.
pondělí

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

30.1.
čtvrtek

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

ÚNOR 2020
2.2.
neděle

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

3.2.

Pastorální konference farářů Libereckého seniorátu

3.2.
pondělí

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

5.2.
středa

Biblická dílnička
15:30 - 17:30 fara Č.Kamenice

6.2.
čtvrtek

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

6.2.
čtvrtek

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

9.2.
neděle

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

10.2.
pondělí

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

12.2.
středa

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

13.2.
čtvrtek

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

13.2.
čtvrtek

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

16.2.
neděle

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

17.2.
pondělí

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

17.2.
pondělí

Staršovstvo sboru Rumburk
19:00 fara Rumburk

19.2.
středa

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

20.2.
čtvrtek

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

22.2. - 29.2.

Filip Šimonovský - dovolená (jarní prázdniny dětí)

23.2.
neděle

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

27.2.
čtvrtek

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

BŘEZEN 2020
1.3.
neděle

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

2.3.

Pastorální konference farářů Libereckého seniorátu

2.3.
pondělí

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

4.3.
středa

Biblická dílnička
15:30 - 17:30 fara Č.Kamenice

5.3.
čtvrtek

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

5.3.
čtvrtek

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

8.3.
neděle

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

9.3.
pondělí

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

11.3.
středa

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

12.3.
čtvrtek

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

12.3.
čtvrtek

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

15.3.
neděle

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

16.3.
pondělí

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

16.3.
pondělí

Staršovstvo sboru Rumburk
19:00 fara Rumburk

19.3.
čtvrtek

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

19.3.
čtvrtek

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

22.3.
neděle

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf; 15:00 Č.Kamenice s posezením
Ve Varnsdorfu je po bohoslužbách schůze staršovstva.

23.3.
pondělí

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

26.3.
čtvrtek

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

29.3.
neděle

Výroční sborová shromáždění sborů Rumburk, Varnsdorf
(v Rumburku volba nového staršovstva)
8:45 Varnsdorf; 15:00 Rumburk

30.3.
pondělí

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

Výběr usnesení Synodu pro sbory Rumburk a Varnsdorf
35. SYNOD Českobratrské církve evangelické
1. zasedání, 2019
Strategický plán ČCE
Synod přijal strategický plán ČCE. Podrobný dokument je nesen několika myšlenkami: usilujeme o vznik
živých a otevřených sborů, chceme posílit kompetence klíčových lidí (zejm. kazatelů, kurátorů,
presbyterů), chceme být srozumitelnou a misijní církví a očekáváme, že si na svůj provoz vybereme
peníze. Plán bude církvi představen v následujícím roce.
Výši kazatelského úvazku stanovuje seniorátní výbor
V liniích strategického plánu se již nyní upravují řády ČCE. Napříště bude při volbě kazatele stanovovat výši
úvazku na sboru seniorátní výbor s přihlédnutím k živosti sboru a akcím v něm konaným.
Povolávání kazatele na dva sbory
Podobně platí od r. 2020 nový a jediný způsob, jak lze povolat faráře na dva sbory ČCE. V tomto případě
musí obě staršovstva spolu s kandidátem vyhotovit společnou povolací listinu. Po zvolení mají pak
staršovstva povinnost se alespoň dvakrát ročně sejít na společné schůzi, aby spolupráce mezi oběma
sbory fungovala. Tento zvyk doporučujeme zavést ve sborech našeho seniorátu, které již společného
faráře mají.
Personální fond a repartice
 Personální fond pro rok 2020 se zvyšuje na 160 000 Kč. Výši ovlivnila snaha o postupné navýšení
platu farářů tak, aby šlo o důstojný příjem – s nadějí, že bude méně farářů odcházet ze služby. Ve
strategickém plánu byl přijat dlouhodobý cíl, aby faráři dostávali 1,2 násobek nejběžnějšího příjmu
v populaci ČR (tzv. platového mediánu).
 Podle schválených pravidel solidarity sborů bude však část této platby (pro příští rok je to 20 000
Kč) přerozdělena podle síly sboru. Ve výsledku zaplatí početně a ekonomicky silnější sbory o něco
více, slabší sbory o něco méně. Tuto menší, poměrnou část budou nově odvádět i neobsazené
sbory.
 Podle plánu z minulého roku se zvyšují celocírkevní repartice na rok 2020 o 30%.
Diakonické a rozvojové projekty – na dva roky, i na životní prostředí
Grantové projekty, o něž sbory žádají na seniorátní i celocírkevní úrovni, mohou být nově realizovány po
dobu dvou let. Novinkou je také možnost zaměřit je na otázky životního prostředí.

Investiční kodex ČCE
Synod schválil pravidla pro investování peněz na všech úrovních církve (včetně farních sborů!).
Nepřípustné jsou např. investice, které by způsobovaly zásadní poškozování životního prostředí, investice
související s hazardem nebo s výrobou tabáku, alkoholu a jiných omamných látek, půjčování na
nepřiměřeně vysoký úrok.
Kaplani pro diakonickou práci
Mění se řády tak, aby mohla Diakonie ČCE zaměstnávat kaplany, které do ní církev vysílá pracovat.
Celocírkevní kazatelé
Bylo zřízeno místo celocírkevního faráře pro duchovenskou službu, který má pečovat o faráře v náročných
situacích (vstup do služby, nástup na novém sboru, krize apod.). Synod na toto místo zvolil Zvonimíra
Šorma. Synod také zřídil místo kazatele s určením pro školy EA v Brně a povolal na něj Martu Židkovou. Při
synodních bohoslužbách byli vysláni do služby učitele teologie Ondřej Kolář, Olga Navrátilová a Jan A. Dus.
znění Modlitby Páně a textů Vyznání víry
Synod určil podobu základních textů víry pro nový evangelický zpěvník. U Modlitby Páně se přiklonil
k variantě „Otče náš, který jsi v nebesích...“ V apoštolském vyznání víry došlo k několika úpravám, z nichž
nejdůležitější je nahrazení „svatých obcování“ slovy „společenství svatých“. Synod zachoval stávající znění
Nicejsko-cařihradského vyznání. U obou vyznání máme nyní totožné znění s církvemi v ekumeně a lze je
vhodně užívat při ekumenických setkáních a bohoslužbách.
Prohlášení synodu ke klimatickým změnám
„Všichni zakoušíme dopady změn klimatu. Citlivěji vnímáme výkyvy počasí, sucho a problematiku oteplování planety. Jako lidstvo stojíme před dalekosáhlými hrozbami nedostatku pitné vody, snižující se biodiverzity, neobyvatelnosti celých oblastí planety a stěhování milionů lidí. Rozsah problémů mnohé ochromuje. Někteří se snaží situaci ignorovat nebo zlehčovat. Jiní se spoléhají na to, že žijeme ve šťastnější
části světa a že se nás změny nedotknou. Jsou však také lidé, které tato situace hluboce trápí a snaží se
nejhoršímu podle svých sil zabránit. Někteří přitom propadají chmurám, že vztah člověka ke stvoření se
již nezdaří změnit včas.
Připojujeme se k lidem, kteří chtějí v této situaci jednat a kteří si uvědomují odpovědnost za svět. Jako
křesťané se nechceme vzdát naděje. Myšlenka stvoření nám pomáhá pochopit, že všechno živé je
jedinečné a že Bůh v něm stále působí. To nám dává naději, že každý člověk může přispět k nápravě a
stát se inspirací pro druhé. Je třeba solidarity s těmi, kteří změny klimatu nezavinili a na které dopadají
nejvíce. Nadějí jsou pro nás mladí lidé, kteří si uvědomují, že budoucí podobu světa je třeba řešit dnes a
tlačí na politiky, aby jednali. Podporujeme rozvoj čistých forem energie, ústup od fosilních paliv a
zodpovědné zacházení s krajinou. V Českobratrské církvi evangelické chceme hledat všechny možné a
dostupné prostředky, abychom náš vlastní podíl na změně klimatu snížili.
Naše společnost se ve vztahu ke klimatickým změnám mylně rozděluje na „aktivisty“ a „realisty“. Globální
změny se týkají nás všech. Nepomůže již pouze dobrovolná skromnost jednotlivců, ani změny jen v jedné
části světa. Všichni musíme změnit své smýšlení a podílet se na záchraně prostředí. Proto se obracejme na
politiky na všech úrovních, na Parlament a vládu ČR, občanskou společnost a všechny jednotlivce, aby
situaci vzali vážně a jednali moudře, odpovědně a solidárně, aby se podařilo zpomalit změny klimatu a
zastavit ničení životního prostředí.“

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 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)

Redakce sborového časopisu Lísteček
V redakční radě je Filip Šimonovský a spolu s presbytery obou sborů zodpovídá za obsah
časopisu.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY V ROCE 2019-2020
2019
9.11.
sobota

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

24.12.
Štědrý den

Vánoční divadelní hra
13:00 Veřejnosti přístupná generálka; 15:00 Premiéra a Derniéra

2020
29.3.
neděle

Výroční sborová shromáždění sborů Rumburk, Varnsdorf
(v Rumburku volba nového staršovstva)
8:45 Varnsdorf; 15:00 Rumburk

9.4.
Sederová pesachová večeře
Zelený čtvrtek 19:00 čajovna Na Kopečku
10.4.
Velký pátek

Bohoslužby s Večeří Páně
8:45 Varnsdorf; 10:30 Rumburk; 15:00 Č.Kamenice

11.4.
Bílá sobota

Velikonoční pašijová divadelní hra
15:00 Vlčí Hora; 18:00 Evangelický kostelík Rumburk

12.4.
Velik. neděle

Bohoslužby s Večeří Páně
8:45 Varnsdorf; 10:30 Rumburk; 15:00 Č.Kamenice

17.-19.4.

Consonare – jarní seminář

15.-17.5.
pá-ne

Jarní pobyt rodin s dětmi (Farní sbor, Klíček, přátelé)
Sloup v Čechách – středisko Oáza

23.5. so

Seniorátní sobota pro rodiny s dětmi, Nové Město p/S

29.5. pá

Brigáda v areálu Klíčku, fary a kostela, od 16:00 hod.

5.6. pá

Noc kostelů

13.6. so

Festiválek malého umění, 14. ročník

28.6. ne

Regionální bohoslužby v Rumburku

29.6.-6.7.

Consonare – letní pobyt rodin s dětmi v Nosislavi

23.-29.8.

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

17.-22.8.

Cyklo-Consonare – podél řeky Moravy

18.-20.9.
pá-ne

Babě-letní pobyt rodin s dětmi (Farní sbor, Klíček, přátelé)
Sloup v Čechách – středisko Oáza

