Lísteček
farních sborů evangelické církve
ve Varnsdorfu a Rumburku
být, být ve vztahu, být ve společenství, být přijímán, získat odvahu k sebepřijetí
hledat a nacházet
a znovu hledat
objevovat
ptát se
získávat i ztrácet
přemýšlet
radovat se
ztišit

se, zpívat, modlit se

naslouchat, slavit, pomáhat
mít naději, věřit
dostávat sílu i lásku

květen - září 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.
Rumburk

pátek

16:15 – 17:45 fara
(vede: Jana Šmidtová, lektorka Consonare)

Jonsdorf / Olbersdorf
Neusalza-Spremberg

pátek
středa

18:30 – 20:00
19:00 – 20:30

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 a milí bratři,
je to divný čas, divná věc, která se stala v mnoha zemích a také u nás. Stále mi to připadá, jako
by to byl jen nějaký zvláštní sen. Pandemie. A přitom je to tak reálné a dotýkající se všech
a všeho, a také samozřejmě nás, a našich sborů, bohoslužeb, dalších setkávání, akcí, plánů...
I Lísteček měl vyjít do konce března, a nyní je konec května. Ale během nouzového stavu v ČR
nebylo vůbec možné něco plánovat, asi nikdo nevěděl, kdy bude co možné.
Nyní již trochu plánovat lze, situace se uvolňuje, což je moc dobře, ale také ještě nikdo neví,
jestli nepřijde druhá vlna této pandemie a s ní nová omezení.
Bohoslužby nyní mohou probíhat, což je moc dobře, i když s rouškami a rozestupy, a dezinfekcí
rukou. Ve Varnsdorfu zpíváme jen 4 písně a vždy jen 1 sloku. V Rumburku a Kamenici zatím
nezpíváme. Ale jinak vše probíhá dobře. Jiné aktivity a setkávání jsou omezena a zůstane to tak
až do července. Vše se, doufejme, opět rozeběhne řádně a normálně od září.
Moc se těším na sborový pobyt v Oáze, který byl přesunut do půlky června. Myslím, že všichni
moc potřebujeme změnu, a být spolu trochu jinak.
Výroční sborové shromáždění jsou také odložena, to rumburského sboru proběhne v neděli
7.6. a bude voleno staršovstvo. Kandidáti se představují medailonky na listu vloženém v tomto
Lístečku. Varnsdorfský sbor bude toto shromáždění mít až na konci září.
Naše sbory stále hledají mého nástupce, faráře či farářku, ale zatím marně. Je to tak, že
kazatelů je nyní nedostatek na to, kolik sborů faráře hledá. A já nechci odejít bez toho, že by po
mně nikdo nepřišel.
Moc díky Vám všem za to, že naše sbory máte rádi, že v nich žijete, patříte k nim, podporujete
je. Boží požehnání Vás provázej!
Filip Šimonovský

VOLBA NOVÉHO STARŠOVSTVA
V rumburském sboru spolu s kazatelskou stanicí v Kamenici se chystáme na letošním Výročním
sborovém shromáždění (7.6.) volit šestičlenné staršovstvo s náhradníky na další šestileté
období. Náš sbor není velký a nechystáme tak ani velké změny. V rámci stávajícího staršovstva
jsme připravili kandidátku a s jednotlivými kandidáty také mluvili. Rádi bychom Vám je také
představili, i když mnohé z nich určitě znáte. Jejich medailonky jsou na volném listu vloženém
v Lístečku.
Členové nynějšího staršovstva:
Irena Kubicová (kurátorka), Jana Brenner (místokurátorka), Darina Mayerová, Zdeněk Kurka,
Zdeněk Zezula, Václav Pazderník
Náhradníci:
Tereza Chrbolková, Rostislav Souček
Kandidáti na členy staršovstva pro volbu 7.6.2020:
Jana Brenner, Darina Mayerová, Zdeněk Zezula, Václav Pazderník, Tereza Chrbolková, Martina
Vajdová
Kandidáti na náhradníky:
Irena Kubicová, Robb Burns, Šárka Horáková, Gabriela Blažková, Rostislav Souček

Projekt předškolního vzdělávání Rumburk – Sebnitz „Na úrovni očí“
Od roku 2017 realizujeme společně s německou partnerskou školkou „Pod duhou“ projekt
Na úrovni očí. Strávili jsme spolu tři školní roky financované z převážné části dotací EU a zanedlouho vstoupíme do nové etapy. Je to pro nás čas ohlédnutí, plánování a přemýšlení nad tím,
co pro nás uplynulé období znamenalo a co přineslo. Připomeňme si, proč zrovna Na úrovni
očí.
Když jsme v roce 2013 při rumburském evangelickém farním sboru zakládali církevní mateřskou
školku Klíček, věděli jsme, že spolu s příjemným a bezpečným prostředím chceme vytvořit zejména láskyplnou atmosféru přijetí a respektu. Naším záměrem bylo nabídnout dětem a rodičům alternativu založenou na křesťanských principech a hodnotách. Plánovali jsme, že časem
bychom chtěli naši vzdělávací nabídku obohatit také o kontakt s německým prostředím
a jazykem. Naše příhraniční poloha a osobní vazby tomu nahrávaly. Když se provoz usadil
a nabrali jsme nové síly po náročném budování, začali jsme se rozhlížet po vhodném partnerovi
pro náš záměr. Čím déle toto hledání trvalo, tím více nám bylo jasné, že nechceme ustoupit
z principů, které tvoří základ naší práce. Cítili jsme, že náš partner musí vycházet ze stejných
ideových kořenů lidskosti a citlivého porozumění každé dětské a lidské duši. Z dřívějších
kontaktů jsme věděli, že takto duchovně spřízněný potenciální partner existuje v Sebnitz, ale
zdálo se nám to příliš daleko. Nakonec jsme pochopili, že stojí za to vzdálenost překonat, když
hledáme toho pravého partnera. Takového, se kterým se můžeme my i naše děti setkávat
v přátelství, bez ohledu na věk, výšku, jazykovou bariéru, původ, barvu, povahu či cokoli jiného.
Protože na úrovni očí, na úrovni dětsky čistého pohledu je to vše důvodem k radosti a k úžasu
nad pestrostí života.
Tento text vzniká v době, kdy nám karanténní opatření znemožňují uskutečnit plánovaná
společná setkání. Je nám to líto. Víme však, že tato pauza neoslabí naše partnerství. Celkem
jsme během tříletého období zrealizovali 30 společných akcí, další dvě připravujeme alespoň
na dálku a chystáme se na dobu, kdy se opět budeme moci setkávat. Na úrovni očí, jak jinak.
Projekt s názvem „Na úrovni očí – du und já, ich und ty. Partnerské předškolní vzdělávání Rumburk – Sebnitz“ je realizován díky podpoře Evropské unie z Evropského fondu pro regionální
rozvoj, Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. Za významnou
podporu děkujeme též Českobratrské církvi evangelické a jejím zahraničním partnerům.
Tereza Chrbolková

SBÍRKA NA JERONÝMOVU JEDNOTU - prosba o příspěvek do stavebního fondu církve
Tato sbírka probíhá 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 2000,-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!
OPRAVA FARÁŘSKÉHO BYTU v Rumburku - sbírka na opravu a aktuální stav
Moc děkujeme za finanční podporu opravy farářského bytu, která je takřka dokončena a to
i navzdory koronavirové pandemii! Do bytu je pro zájemce určitě možné se podívat, stačí mi
předem zavolat a domluvit si termín.
Dík patří také Jeronýmově jednotě, která nám na opravy darovala 400 tis. Kč!
Nyní staršovstvo sboru organizuje zařízení kuchyně, které nebylo součástí rozpočtu a prací.
A ještě některé drobnější věci budou třeba, např. úpravy podlah, koupě některých podlahových
krytin, zařízení kanceláře a pokoje pro dobrovolníka a další věci.
Filip Šimonovský

KALENDÁŘ: KVĚTEN - ZÁŘÍ 2020
KVĚTEN 2020
3.5.
neděle

Bohoslužby - první bohoslužby v rámci stavu nouze v ČR po 2 měsících
8:45 Varnsdorf

10.5.
neděle

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf; 10:30 Rumburk; 13:00 Č.Kamenice

14.5.
čtvrtek

Biblická hodina ve Varnsdorfu - první v rámci stavu nouze v ČR
13:00 - 15:00 fara

17.5.
neděle

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf; 15:00 Rumburk s posezením poté, venku

18.5.
pondělí

Staršovstvo sboru Rumburk - částečně prezenčně, částečně po Skypu
19:00 fara Rumburk

21.5.
čtvrtek

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

24.5.
neděle

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

28.5.
čtvrtek

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

31.5. Svatodušní neděle

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

ČERVEN 2020
4.6.
čtvrtek

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

7.6.
neděle

Bohoslužby - ve FS Rumburk VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ
S VOLBOU STARŠOVSTVA SBORU
15:00 Rumburk - KOSTEL
8:45 Varnsdorf

11.6.
čtvrtek

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

12.-14.6.
pá-ne

SBOROVÝ POBYT RODIN S DĚTMI (Farní sbor, Klíček, přátelé)
Sloup v Čechách – středisko Oáza

14.6.
neděle

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf - ZÁSTUP (slouží bratr farář Tomáš Mencl)
v Rumburku a Č.Kamenici se bohoslužby nekonají

18.6.
čtvrtek

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

21.6.
neděle

Bohoslužby - REGIONÁLNÍ V RUMBURKU
15:00 Rumburk - kostel; poté oslava s pohoštěním na farní zahradě
zveme rumburské, varnsdorfské i kamenické, i učitelky a rodiny z Klíčku

22.6.

Pastorální konference farářů Libereckého seniorátu

22.6.
pondělí

Staršovstvo sboru Rumburk - výjezdní
19:00 Neusalza-Spremberg (bude-li možno)

25.6.
čtvrtek

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

28.6.
neděle

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

29.6. - 6.7.

Consonare - pobyt rodin s dětmi v Nosislavi

29.6. - 6.7.

Filip Šimonovský - dovolená

ČERVENEC 2020
5.7.
neděle

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

12.7.
neděle

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

19.7.
neděle

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

20.7. - 9.8.

Filip Šimonovský - dovolená

26.7.
neděle

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

SRPEN 2020
2.8.
neděle

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

9.8.
neděle

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

16.8.
neděle

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

17.-22.8.

Cyklo-Consonare – podél řeky Moravy

23.8.
neděle

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf; 11:00 Č.Kamenice

23.-29.8.

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

30.8.
neděle

Bohoslužby v Rumburku - slavnost požehnání školákům a přivítání
nových dětí v Církevní mateřské škole Klíček
15:00 kostel Rumburk, poté oslava na farní a školní zahradě
(Varnsdorf 8:45 - ZÁSTUP)

ZÁŘÍ 2020
3.9.
čtvrtek

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

4.-6.9.
pá-ne

SBOROVÝ POBYT RODIN S DĚTMI (Farní sbor, Klíček, přátelé)
Maxov – středisko Obzor

6.9.
neděle

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

7.9.

Pastorální konference farářů Libereckého seniorátu

7.9.
pondělí

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

9.9.
středa

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

10.9.
čtvrtek

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

10.9.
čtvrtek

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

11.-13.9.

Podzimní seminář Consonare v Olomouci

13.9.
neděle

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

14.9.
pondělí

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

16.9.
středa

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

17.9.
čtvrtek

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

17.9.
čtvrtek

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

19.9. so

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

20.9.
neděle

Bohoslužby s Večeří Páně
8:45 Varnsdorf
15:00 Rumburk - rodinné bohoslužby s posezením

21.9.
pondělí

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

21.9.
pondělí

Staršovstvo v Rumburku
19:00 – 21:00 fara

23.9.
středa

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

24.9.
čtvrtek

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

24.9.
čtvrtek

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

27.9.
neděle

Bohoslužby - ve FS Varnsdorf VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ
8:45 Varnsdorf
15:00 Č.Kamenice - bohoslužby s Večeří Páně, poté posezení

ŘÍJEN 2020
1.10.
čtvrtek

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

1.10.
čtvrtek

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

3.10.
sobota

SENIORÁTNÍ SOBOTA - PRESBYTERKA v Liberci
Téma: Strategický plán církve a našich sborů

4.10.
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

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.
Obrázky na titulní stránkce jsou od Karolíny Härtelové ze souboru karet Slova a obrazy
křesťanské víry.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY V ROCE 2020
2020
7.6.
neděle

Bohoslužby - ve FS Rumburk VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ
S VOLBOU STARŠOVSTVA SBORU
15:00 Rumburk - KOSTEL

12.-14.6.
pá-ne

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

21.6. 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

4.-6.9.
pá-ne

SBOROVÝ POBYT RODIN S DĚTMI (Farní sbor, Klíček, přátelé)
Maxov – středisko Obzor

27.9.
neděle

Bohoslužby - ve FS Varnsdorf VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ
8:45 Varnsdorf

3.10.
sobota

SENIORÁTNÍ SOBOTA - PRESBYTERKA v Liberci
Téma: Strategický plán církve a našich sborů

4.10.
neděle

Ekumenické a regionální bohoslužby Díkůvzdání s Večeří Páně
10:00 starokatolický kostel Varnsdorf, pohoštění na naší faře

