
Lísteček
farních sborů evangelické církve

ve Varnsdorfu a Rumburku

být, být ve vztahu, být ve společenství, být přijímána, 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  -  srpen  2021



ÚVODNÍK
zamyšlení nad 20 lety práce na sboru, rozloučení a poděkování

Milé sestry a milí bratři,
sedím před počítačem a nějak ne a ne něco napsat. Přemýšlím, ohlížím se, v hlavě
mi to víří jako v pračce, staré a aktuální události, také covid a vlastně skoro rok
a půl  úplně jiného času.  Moje odcházení,  které tou covidovou dobou je nějak
posílené,  to  vzdalování  se,  kdy  ubyly  mnohé  aktivity  a  také  jsme  se  přestali
pravidelně vídat. Zvláštní čas. A nyní přicházení nového faráře Richarda, který je
ještě na vikariátě a dokončuje ho,  a již  se chystá jeho volba, které,  jak pevně
doufám, nic nestojí v cestě. Je to pro mě veliká radost i úleva, že po mně přichází
nástupce, že tu nebude proluka, nejistota, zatížení vás všech ve sboru po mém
odchodu.  Všechno  do  sebe  nějak  hezky  zapadá,  a  teď  ale  nemyslím  na  ten
covidový čas, který tolik ublížil mnoha lidem. Spíš myslím na to všechno okolo, na
vás, presbytery obou sborů, kteří nesete odpovědnost, úkoly, a stavíte se k nim
čelem a pracujete, myslím na oba kurátory, Zdeňka Zezulu i Evžena Šmidta, kteří
jsou a byli mě i sborům velkou oporou, myslím na mnohé další aktivní členy našich
sborů.
Na obou sborech mi vyprší mandát k 31.8.2021 a bude to přesně 20 let od mého
nástupu. Constance, moje žena a farářka rumburského sboru, nastupovala v roce
2003 a její instalace za farářku probíhala na podzim před vyhořelým kostelem na
louce. Odcházela na podzim roku 2015 do saského sboru v Neusalza-Spremberg,
kousek za hranicí Šluknovského výběžku, kde nyní již rok a půl žijeme na tamní
faře.
Když jsme nastupovali  v roce 2001 a stěhovali  se na rumburskou faru, bylo to
velmi dobrodružné. Tohle už dnes asi žádný farář v Česku nezažije, i když, kdo ví.
Farní byt byl tehdy zamčený a obsazený věcmi bývalého faráře Miloslava Lojka,
který se po konfliktu s církví v roce 1995 odmítl vystěhovat a faru okupoval. Ze
sboru před jeho agresivním chováním odešlo hodně lidí, ale ti, kteří zůstali, a byli
to věrní a loajální evangelíci, na bohoslužby ještě chodili až do roku 1998. Poté
vyšly  na  faráře  Lojka  na  světlo  další  informace,  které  už  nebyly  pro  nikoho
přijatelné. Farářský byt však byl stále obsazen. Když jsme s Constance projevili
zájem  do  sboru  nastoupit,  domluvila  se  akce  protizákonného  otevření  bytu
a odvozu věcí do bývalých kasáren v Rumburku, kde byly uskladněny. Vyměnily
se zámky a  očekávalo se trestní  oznámení  od faráře Lojka.  Kdyby se  tenkrát
čekalo na to, až soud nařídí soudní vystěhování, tak by roky ubíhaly a práce na
sboru by se nedala dělat. Takto se věci otočily. Soudy mohly probíhat, ale na faře
jsme začali bydlet my a začali jsme v obou sborech pracovat.
V roce 2003 vyhořel rumburský kostel. Další  z důležitých, těžkých i radostných



etap naší práce. A do toho se nám rodily naše milované děti. Sbor ve Varnsdorfu
byl malým stabilním živým společenstvím a byl nám vždy velkou oporou. Sbor
v Rumburku byl tenkrát velmi malým společenstvím a neměl ani své staršovstvo,
ale správní komisi. V Kamenici,  kazatelské stanici  Rumburku, bylo společenství
živější.
Kostel  i  s  přilehlým  domečkem  se  podařilo  obnovit  do  současné  podoby,
prostory se staly krásnými a funkčními. V domečku u kostela jsme spolu s Bárou
a Rosťou Součkovými, které jsme oddávali,  zřídili  čajovnu a rozeběhli  ji  prvním
Festiválkem malého umění.
A přicházeli  noví  lidé,  nechávali  se křtít  a byli  ve  sboru aktivní.  Pracovali  jsme
s dětmi,  mládeží,  s  rodinami.  Víkendovky  v  Maxově  byly  krásnými  pobyty
naplněnými  rozhovory,  sdílením,  legrací  a  hrami,  a  bohoslužbami  open  air.
Nejprve nás tam bývalo něco přes 20, a po nějaké době jsme se už nemohli do
kapacity 40 míst vejít.
V roce 2012,  po protiromských bouřích předchozího roku,  jsme spolu s přáteli
z romské komunity založili Předškolní integrativní klub, ze kterého pak vyrostla
naše sborová Církevní  mateřská škola  Klíček,  která  začala  záhy spolupracovat
s mateřskou školou Pod duhou v Sebnitz.
Zmiňuji  takové  ty  velké  věci,  výrazné  zářezy,  ale  kolik  bylo  těch  středních
a malých,  kolik  setkání,  rozhovorů,  divadel,  práce  na  školách  i  v  komunitě
Šlukovska. Už to ani nepřehlédnu. Kus života to byl. Dobrý kus. Ale i  náročný.
Mám pocit, že jsme nějak stále pracovali, nebo něco řešili. Až teď víc poznávám
náš krásný kraj, předtím na to nějak nebyl čas, nebo spíš jiné věci měly prioritu.
Cítím  také  dluh  vůči  vám  v  obou  sborech  co  se  týče  návštěv.  Nikdy  jsem
nezvládal  vás  všechny  pravidelněji  navštěvovat.  Prioritu  měly  často  stavby
aopravy budov. Není divu, že když se zamýšlím na těmi 20 lety své práce tady,
tak mě jako uzlové body napadají právě stavební akce. S Constance jsme tu byli
takoví  "budovatelé".  Nyní  snad nastává jiný  čas,  asi,  a  to vám všem ze srdce
přeju.
Já se po příchodu nového faráře Richarda stáhnu do pozadí, protože tak je to
správné, aby si on mohl vytvářet vztahy, způsob práce a vše ostatní bez mého
vlivu.  Ne,  že  bych  do  toho  chtěl  "kecat",  ale  jen  i  pouhá  přítomnost  toho
"starého" faráře má velký vliv. Minimálně rok se nikde neukážu sám od sebe, ale
pokud mě Richard požádá, tak samozřejmě udělám cokoli bude třeba. Musí to
však jít jen přes něj, on to musí autorizovat.
Členem sboru samozřejmě zůstávám dál a rád, a také dál platím salár, jak jinak.
Děkuji!  Děkuji  Bohu  i  vám všem.  Byl  to  dobrý  čas,  darovaný,  požehnaný.  Ne
lehký, ale hluboký, naplněný. Moje profesní cesta nyní vede dál.
Bůh vás všechny opatruj, ochraňuj, žehnej vám i oběma sborům.

Váš Filip Šimonovský



FINANCE
Personální fond církve
Jak jistě víte, z tohoto fondu jsou placeni všichni faráři a farářky v církvi, a do něj
odvádí sbory peníze na své faráře. Neodvádí celý mzdový náklad, protože církev
ještě stále dostává příspěvek od státu, ale jak tyto peníze od státu klesají, stoupá
odvod sborů.
Za každé plně obsazené kazatelské místo se v roce 2020 odvádělo 160 tis. Kč,
v roce 2021 je to 200 tis. Kč. 
Schválené výše odvodů na další roky: na rok 2022 ve výši 245 tis. Kč; na rok 2023
ve výši 290 000 Kč; na rok 2024 ve výši 340 000 Kč, na rok 2025 ve výši 390 000
Kč.
Ta čísla nechť nás nestraší, ale motivují. Naše sbory to zvládnou, věřím.

Prosba o salár
Prosíme  o  zaplacení  saláru  -  členského  příspěvku.  Je  to  důležitý  příjem,  bez
kterého  by  sbor  nemohl  žít  a  působit,  nemohl  by  mít  faráře,  který  vede
bohoslužby a další aktivity. 
Salár nedostává farář, ale jde do sborové pokladny či na účet sboru. I ze saláru se
však  hradí  odvody  sborů  do  celocírkevních  prostředků,  ze  kterých  církev
financuje platy farářů.
Děkujeme za obětavost a štědrost, a to nejen finanční. Bez ní by oba naše sbory,
Rumburk i Varnsdorf nemohly existovat.

Prosba o Jeronýmovu jednotu - stavební fond 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, letos žádáme např. na výměnu části oken fary v Kamenici.

Čísla účtů:
Rumburský sbor: 425 747 6379 / 0800
Varnsdorfský sbor: 226 071 389 / 0300
(při převodu z účtu pište poznámku "SALÁR" nebo "JERONÝMOVA JEDNOTA")



KALENDÁŘ:   KVĚTEN  -  SRPEN  2021

pouze bohoslužby a mimořádné akce

KVĚTEN  2021

2.5.
neděle
Cantate

Bohoslužby s Večeří Páně
8:45 Varnsdorf
10:30 Rumburk
11:00 Č.Kamenice (vede host vikář Richard Vlasák, kandidát na faráře)

3.5. Pastorální konference farářů Libereckého seniorátu, online

3.5.
pondělí

Staršovstvo v Rumburku
19:00 – 21:00 online

9.5.
neděle
Rogate

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf
10:30 Rumburk

15.5.
sobota

Sborové odpoledne rodin s dětmi
14:00 - 19:30 Turistická základna Buk, Krásná Lípa

16.5.
neděle
Exaudi

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf
11:00 Č.Kamenice

21.5. Synod ČCE v Praze, prezenčně

23.5.
neděle
Svatodušní

Bohoslužby s Večeří Páně
8:45 Varnsdorf
10:30 Rumburk - bohoslužby se křtem

31.5.
neděle
Trojiční

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf
11:00 Č.Kamenice



ČERVEN  2021

4.-6.6. Consonare - přesunutý jarní seminář v Kutné Hoře s VH

6.6.
neděle

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

7.6.
pondělí

Pastorální konference farářů Libereckého seniorátu - prezenčně
(loučení s farářem Filipem Šimonovským)

7.6.
pondělí

Staršovstvo v Rumburku
19:00 – 21:00 fara - kombinace prezenční a online přítomnosti

12.6. Seniorátní výlet pro rodiny s dětmi - Liberecko

13.6.
neděle

Bohoslužby
VÝROČNÍ SBOROVÁ SHROMÁŽDĚNÍ sborů Rumburk a Varnsdorf
8:45 Varnsdorf
15:00 Rumburk 

20.6.
neděle

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

27.6.
neděle

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

ČERVENEC A SRPEN  2021

V červenci a srpnu má farář Filip Šimonovský 2 měsíce studijního volna. Bohoslužby 
proto slouží jiní faráři, ordinovaní presbyteři, nebo laici.
Pro případ pohřbu zastupuje a slouží sestra farářka Petra Náhlovská z České Lípy.

1.-6.7. Consonare - letní pobyt v Rumburku / Krásná Samota

4.7.
neděle

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf - slouží farář Tomáš Mencl

11.7.
neděle

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf - čtené
11:00 Č.Kamenice - slouží farář Petr Čapek
14:00 Rumburk - slouží farářka Petra Náhlovská

18.7.
neděle

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf - slouží farář Tomáš Mencl



25.7.
neděle

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf - čtené
11:00 Č.Kamenice - slouží farář Petr Čapek
14:00 Rumburk - slouží farářka Petra Náhlovská

1.8.
neděle

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf - slouží farář Tomáš Mencl

8.8.
neděle

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf - čtené
10:30 Rumburk - slouží ordinovaný presbyter Milan Přívratský
11:00 Č.Kamenice - slouží farář Petr Čapek

15.8.
neděle

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf - slouží farář Tomáš Mencl

22.8.
neděle

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf - čtené
10:30 Rumburk - slouží ordinovaný presbyter Milan Přívratský
11:00 Č.Kamenice - slouží farář Petr Čapek

29.8.
neděle

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf - slouží farář Tomáš Mencl
15:00  Rumburk  -  bohoslužby  s  požehnáním  školákům  z  Klíčku
a přivítáním nových dětí - slouží vikář Richard Vlasák 
Po bohoslužbách oslava na farní a školkové zahradě a v Coolně.



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

Zdeněk Zezula
kurátor sboru Rumburk

ČLENOVÉ STARŠOVSTVA
Varnsdorf: 
Evžen Šmidt st. (kurátor), Jarmila Skoczylasová, Jaroslava Könnyüová, Ladislav Albrecht,
Erhard Miloschewitsch, Evžen Šmidt ml.
Náhradníci: Tomáš Mencl a Zdena Budinská

Rumburk: 
Zdeněk  Zezula  (kurátor),  Jana  Brenner  (místokurátorka),  Darina  Švajcrová,  Martina
Vajdová, Václav Pazderník, Tereza Chrbolková.
Schůzí se účastní  i  náhradníci:  Irena Kubicová, Šárka Horáková,  Robb Burns, Gabriela
Blažková a Rostislav Souček.

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


