
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

říjen  2020  -  únor  2021



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   8:45

Rumburk 1. neděle 10:30
3. neděle 15:00 rodinné bohoslužby, poté s posezením
(v kostele jsme do Adventu a pak od Velikonoc, v zim. období na faře)

Č. Kamenice 2. a 3. neděle 11:00
4. neděle 15:00 s posezením u kávy

Domov se zvláštním režimem (DZR) Krásná Lípa
Domov bez hranice (DBH) Velký Šenov

středa 1x měsíčně 13:00 v prostorách DZR/DBH

Společenství dospělých i dětí
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

Mateřský klub 
Setkávání rodičů a předškolkových dětí na faře v Klíčku, nebo na zahradě. Smyslem je být
spolu, povídat si i odpočinout od dětí, které si společně hrají a poznávají i prostory, do
kterých možná jednou budou chodit. Výhledově chceme začít s malými programy.

(vede: Gabriela Blažková)
Rumburk každý čtvrtek 16:00 - 17:30 fara



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 každý čtvrtek 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 16:00 – 18:30 fara

(vede: Jana Šmidtová, lektorka Consonare)
Jonsdorf / Olbersdorf pátek 18:30 – 20:00
Neusalza-Spremberg středa 19:00 – 20:30

Staršovstva
Rumburk každé první pondělí v měsíci 19:00 - 21:00 fara
Varnsdorf každou čtvrtou neděli v měsíci 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.



ÚVODNÍK
Milé sestry a milí bratři,
žijeme ve zvláštní době, kterou už od března, alespoň tady v Evropě, ovlivňuje
virus jménem Covid 19, jenž zasáhl do životů asi všech lidí na planetě. Všem Vám
přeji dobré zdraví a odvahu a sílu proti obavám.
Kvůli  pandemii  se  mnohé  akce  rušily  či  přesouvaly,  někteří  lidé  byli  dlouho
uzavřeni doma, podnikatelé, i z našich sborů, to měli těžké, domácí škola byla
pro hodně dětí i rodičů náročná, zdravotníci a další lidé v pomáhajících profesích
pracovali  na  hranici  svých sil.  A  je  mi  moc líto  těch,  kteří  kvůli  tomuto  viru
zemřeli, a myslím na jejich blízké.
Tato doba přinesla  i  dobré věci,  třeba v  podobě veliké  solidarity  mezi  lidmi,
vynalézavosti a pomoci, soudržnosti a dobrému sousedství.
Stále  z  toho ještě  nejsme venku,  ale  již  se  testují  látky,  které  by  snad měly
pomoci v podobě očkování či dosažení mírnějšího průběhu nemoci.

Přemýšlím nad životem našich sborů a mám radost z rozjezdu Mateřského klubu,
který  vedla  Šárka  Horáková  s  Gábinou  Blažkovou,  a  poté,  co  Šárka  odešla
do zaměstnání, ho nyní vede Gábina. Je to nové setkávání a převážně maminky
s dětmi o ně hodně stojí. Klub byl podpořen z grantového systému naší církve.
Také nám po létu přibyli trubači - začátečníci a na zkouškách v pátek nás bývá
k deseti. Zkoušky máme pravidelně a vede je Jana Šmidtová, naše lektorka.
Doba koronavirová  ovlivnila  i  bohoslužby.  V  době nouzového stavu v  březnu
a dubnu se vůbec nekonaly, a Vy jste využívali jiné kanály, třeba televizní přenosy
bohoslužeb, a texty a kázání, která jsem připravoval já, jste dostávali mailem.
Večeři Páně jsme začali slavit tak, že již nepijeme z kalicha, ale chléb, který je
nakrájen na delší proužky a každý si ho sám vezme z velkého talíře, do kalicha
namáčíme. 
Farářský byt v Rumburku byl zrenovován, ještě probíhají finální práce. Do doby,
než se najde nový kazatel, by ho sbor chtěl pronajmout. Nového kazatele naše
sbory stále hledají  a jsou v tom aktivní,  ale v celé církvi je citelná personální
nouze a faráři a farářky prostě nejsou. Ale věříme a máme naději.
Mě končí  mandát  -  tedy  doba,  na  kterou jsem byl  zvolen,  na  obou sborech
k 31.8.2021.  Nejprve  jsem  nechtěl  ze  sborů  odejít  dříve,  než  se  najde  můj
nástupce,  ale  nyní  se  to  pro  mě  změnilo  a  budu  k  výše  uvedenému  datu
odcházet. Vede mě k tomu silný pocit, že to potřebuji, že bych odejít měl. Cítím,
že potřebuji změnu a že těch 20 let mého působení na našich sborech (od roku
2001) je až až. Myslím, že oba sbory také potřebují někoho nového. A také jsem
dostal z církve nabídku na místo, kde bych mohl zůstat farářem, aniž bych byl na
sboru.  To  byl  asi  rozhodující  impuls.  Na  jiný  sbor  odejít  nemohu  vzhledem



k tomu, že jsme jako rodina vázaní prací mé ženy Constance v blízkém Německu,
kde je farářkou.
Oba naše sbory mám moc rád a moc rád jsem tu působil jako farář, i jako člověk,
přítel, kamarád. Budete mi chybět! Ale počítám s tím, že budu vypomáhat, kde
to bude potřeba, dokud nenastoupí nový kazatel.

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

NOVÍ LIDÉ VE STARŠOVSTVECH OBOU NAŠICH SBORŮ
V rumburském sboru spolu s kazatelskou stanicí  v Kamenici  bylo na letošním
Výročním sborovém shromáždění (7.6.)  zvoleno nové, šestičlenné staršovstvo,
s náhradníky na další šestileté období.
Od 7.6. vedou náš sbor tito presbyteři: Zdeněk Zezula (kurátor), Jana Brenner
(místokurátorka),  Darina  Mayerová,  Václav  Pazderník,  Tereza  Chrbolková,
Martina Vajdová.  Náhradníky,  kteří  se  ale  účastní  schůzí  a  jsou aktivní,  jsou:
Irena  Kubicová,  Robb  Burns,  Šárka  Horáková,  Gabriela  Blažková,  Rostislav
Souček.
Ve Varnsdorfském sboru do stávajícího staršovstva  nastoupili  oba náhradníci,
Erhard  Miloschewitsch  a  Evžen  Šmidt  jr.  Proto  bylo  potřeba  na  Výročním
sborovém shromáždění (27.9.) dovolit dva náhradníky. Zvoleni byli Tomáš Mencl
a Zdena Budinská.

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.
Za každé plně obsazené kazatelské místo se v roce 2020 odvádělo 160 tis. Kč,
v roce 2021 to bude již 200 tis. Kč, v roce 2022 240 tis. Kč.
Církev má nyní příjem také z restitučních peněz, ale ty se snaží investovat tak,
aby nesly zisk a odvod sborů za kazatele nemusel být v budoucnu celých 100%.



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 Vaši obětavost a štědrost, a to nejen finanční. Bez ní by oba naše
sbory, Rumburk i Varnsdorf nemohly existovat.

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

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  nyní vstupujeme  do  nové  etapy  -  pokračování
projektu již bez peněz z této dotace. Děti z našich školek se budou stále setkávat,
stejně jako jejich rodiče, vzdělávání v jazyce sousedů poběží dál a také budou
probíhat některé větší akce.

Na  tomto  místě  chci  moc  poděkovat  Tereze  Chrbolkové,  která  byla  vedoucí
projektu  i  jeho  srdcem.  Do  projektu  bylo  zaangažováno  mnoho  lidí,  ale  na
prvním místě to byla právě Terezka, díky níž se vše rozjelo a probíhalo tak hlad-
ce.

Díky patří i jejímu manželovi Radimovi, který projekt sepisoval a pomohl svými
velikými  zkušenostmi,  a  také  ředitelce  školky  Klíček  Janě,  a  učitelce  Kláře,
a ovšem i  Dáje  a  nyní  Lence.  A  také  našim partnerům a přátelům,  ředitelce
školky Pod Duhou Petře a její spolupracovnici Silke. A mnohým dalším.

Terezka bude nadále poblíž projektu, bude pomáhat a projekt supervidovat.



Projekt s názvem „Na úrovni očí – du und já, ich und ty. Partnerské předškolní
vzdělávání Rumburk – Sebnitz“ je realizován díky podpoře Evropské unie z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj, Program spolupráce Česká republika – Svo-
bodný stát Sasko 2014 – 2020. Za významnou podporu děkujeme též Českobratr-
ské církvi evangelické a jejím zahraničním partnerům.

Filip Šimonovský

Dopis
Závist je jistě nepěkná vlastnost. Přesto závidím vám všem, kteří můžete v neděli
jít  do kostela,  společně zpívat,  modlit  se,  poslouchat živé kázání a vůbec být
spolu. Ale zároveň vám to přeju. Já teprve teď, když toto vše nemůžu, vidím, jaký
dar  jsem  celý  život  dostávala.  Neděli  co  neděli  jít  ráno  na  bohoslužby,
vyslechnout  si  kázání,  přijmout  požehnání  do  dalších  dnů.  A  ještě  se  potkat
s milými  lidmi,  se  kterými  jsem  se  potkat  chtěla.  To  vše  posledních  50  let
ve Varnsdorfu.  Mám  sice  spoustu  knih  a  různá  kázání,  ale  živé  společenství
to nenahradí.
Nikterak si nechci stěžovat. Říkám si s Kazatelem: Všechno má svůj čas. Já mám
teď čas takový, jak mám, a i v něm se snažím hledat si klady.
Všechny vás zdravím z Chocně, mého nynějšího bydliště.

Věra Ryšavá  

Opravy a nové věci
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 na nové období: říjen 2020 až únor 2021
V rámci sboru a sborové práce se snažíme plánovat dlouho dopředu. V čase koronaviru
je to vše ale velmi nesnadné a relativní - stačí zhoršení stavu, špatná čísla nakažených,
a aktivity se budou rušit  či  odsouvat.  Nikdo dnes neví,  co bude, v tomto smyslu, za
týden.
Tak přijímejte, prosím, i naše plány.

A ještě jedna poznámka: v kalendáři nejsou termíny Mateřského klubu - ten bývá každý
čtvrtek,  ani  termíny  Dílniček  v  Kamenici  -  ty  budou  po  domluvě.  Také  tam  nejsou
bohoslužby v Domově se zvláštním režimem Krásná Lípa a v Domově bez hranic Velký
Šenov -  tam je zásadní  stav kolem koronaviru,  a  jsou tedy také po dohodě.  Rovněž
nepíši do kalendáře páteční setkávání trubačů.

KALENDÁŘ:   ŘÍJEN  2020  -  ÚNOR  2021

ŘÍJEN  2020

1.10.
čtvrtek

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

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 v předsálí kostela a především venku

5.10. Pastorální konference farářů Libereckého seniorátu

5.10.
pondělí

Staršovstvo v Rumburku
19:00 – 21:00 fara

8.10.
čtvrtek

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

8.10.
čtvrtek

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

8.10.
čtvrtek

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

11.10.
neděle

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



15.10.
čtvrtek

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

15.10.
čtvrtek

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

15.10.
čtvrtek

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

18.10.
neděle

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf; 11:00 Č.Kamenice
15:00 Rumburk - VIZITACE ze seniorátního výboru
(bohoslužby  vede  a  káže  konsenior  Jakub  Hála;  po  bohoslužbách
proběhne vizitace sboru za přítomnosti celého staršovstva)

22.10.
čtvrtek

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

22.10.
čtvrtek

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

25.10.
neděle

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

26.10. - 1.11. Filip Šimonovský - dovolená

LISTOPAD  2020

1.11.
neděle

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

2.11. Pastorální konference farářů Libereckého seniorátu

2.11.
pondělí

Staršovstvo v Rumburku
19:00 – 21:00 fara

5.11.
čtvrtek

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

5.11.
čtvrtek

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

5.11.
čtvrtek

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

7.11.
sobota

KONVENT LIBERECKÉHO SENIORÁTU
9:30 Liberec

8.11.
neděle

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



12.11.
čtvrtek

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

12.11.
čtvrtek

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

15.11.
neděle

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

19.11.
čtvrtek

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

19.11.
čtvrtek

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

19.11.
čtvrtek

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

20.-22.11. seminář Consonare v Kolíně

20.11.
neděle

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

26.11.
čtvrtek

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

26.11.
čtvrtek

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

29.11. neděle
I. Advent

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

29.11. Troubení z věže Starokatolického kostela, od 18:00

PROSINEC  2020

3.12.
čtvrtek

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

3.12.
čtvrtek

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

3.12.
čtvrtek

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

6.12. neděle
II. Advent

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



7.12. Pastorální konference farářů Libereckého seniorátu

7.12.
pondělí

Staršovstvo v Rumburku
výjezdní...

10.12.
čtvrtek

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

10.12.
čtvrtek

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

10.12.
čtvrtek

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

13.12. neděle
III. Advent

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

17.12.
čtvrtek

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

17.12.
čtvrtek

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

20.12. neděle
IV. Advent

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

24.12.
Štědrý den

Vánoční divadelní hra bude zřejmě natočena předem a rozeslána přes
odkaz. Vzhledem ke koronaviru je to nejlepší řešení.

25.12. Hod
Boží Vánoční

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

26.12. - 31.12. Filip Šimonovský - dovolená

27.12.
neděle

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

ROK  2021

LEDEN  2021

1.1.2021
Nový rok

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



3.1.
neděle

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf; 10:30 Rumburk

4.1. Pastorální konference farářů Libereckého seniorátu

4.1.
pondělí

Staršovstvo v Rumburku
19:00 – 21:00 fara

7.1.
čtvrtek

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

7.1.
čtvrtek

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

7.1.
čtvrtek

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

10.1.
neděle

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

14.1.
čtvrtek

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

14.1.
čtvrtek

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

14.1.
čtvrtek

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

17.1.
neděle

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

21.1.
čtvrtek

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

21.1.
čtvrtek

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

21.1.
čtvrtek

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

24.1.
neděle

Bohoslužby - česko/německé, ekumenické
10:30 Jonsdorf

28.1.
čtvrtek

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

28.1.
čtvrtek

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

31.1.
neděle

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



ÚNOR  2021

1.2. Pastorální konference farářů Libereckého seniorátu

1.2.
pondělí

Staršovstvo v Rumburku
19:00 – 21:00 fara

4.2
čtvrtek

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

4.2.
čtvrtek

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

4.2.
čtvrtek

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

7.2.
neděle

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

11.2.
čtvrtek

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

11.2.
čtvrtek

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

11.2.
čtvrtek

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

14.2.
neděle

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

18.2.
čtvrtek

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

18.2.
čtvrtek

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

18.2.
čtvrtek

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

21.2.
neděle

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

25.2.
čtvrtek

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

25.2.
čtvrtek

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

27.2. - 7.3. Filip Šimonovský - dovolená



28.2.
neděle

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

BŘEZEN  2021

4.3.
čtvrtek

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

7.3.
neděle

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

8.3.
pondělí

Staršovstvo v Rumburku
19:00 – 21:00 fara

11.3.
čtvrtek

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

11.3.
čtvrtek

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

14.3.
neděle

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf, 10:30 Rumburk
15:00 Č.Kamenice - bohoslužby s posezením



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.
Obrázky na titulní stránkce jsou od dětí.



DŮLEŽITÉ TERMÍNY V ROCE 2021

2021
23.-25.4. Consonare – jarní seminář

14.-16.5.
pá-ne

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

12.6. so Festiválek malého umění

27.6. ne Regionální bohoslužby v Rumburku 

22.-28.8. Česko-německý tábor v Jiřetíně
pro děti 8-12 let, vedou: V.Walter, Z.Zezula, L.Šimonovská a B.Zezulová


