
ZPRAVODAJ
Náboženské obce

Církve československé husitské
v Trhových Svinech (zkratka NO CČSH)

Je  tomu  již  čtyřicet  tři  let,  co  naposledy  bydlel  farář  naší  církve
v Trhových Svinech.  Současný farář dojíždí  a v naší  obci  slouží  bohoslužby
každou  středu.  Je  pochopitelné,  že  v době  školních  prázdnin,  kdy  jezdí
s dětmi na tábory, musí počet bohoslužeb omezit.

Uvědomil  jsem si,  že  mi  účast  na  bohoslužbách chybí  a  napadla  mě
otázka. Proč věřit a navštěvovat bohoslužby?
• Víra  v Boha  člověku  přináší mnohá  cenná  obohacení  jeho  života  -

vnitřní oporu, záštitu a odpovědnost. Víra podněcuje.
• Člověk nezůstává ve své víře osamocený.
• Modlitba je pokora, oslovení, prosba, poděkování. Společná modlitba

je účinnější.
• Kdo přestane chodit  do společenství  věřících a modlících se lidí,  do

sboru (kostela), ten se brzy přestane modlit vůbec.
• Na  cestě  rozvoje  křesťanského  života  nacházíme  dobro  a  můžeme

dojít  k nejvyšším  cnostem  –  víra,  naděje,  láska,  moudrost,
spravedlnost, statečnost a umírněnost.
Souhlasíte?

Děkujeme:
Martinovi,  Majce,  Jiřině,  Danuši  P.  a  Tomášovi  za
průvodcovství  v červenci  a  srpnu,  kdy  zajistili  prohlídky
sboru
Samovi,  Majce,  Jardovi,  Daně  R.,  Tomovi,  Martinovi,  Gabrielovi,
Vildovi  za  organizační  zajištění  akcí  -  Noc  kostelů,  Slavnost  M.  Jana
Husa

05 – 2022 - srpen

Milé sestry, bratři, přátelé a podporovatelé.

Bohoslužby:
 každou středu od 17:00 hodin 

– viz informace na následující straně

Připravujeme:
 pietní vzpomínka na prvního československého prezidenta

Tomáše Garrigue Masaryka – středa 21. září 2022
bohoslužba – 17:00 hodin, rozprava – 18:00 hodin

Aktuality z naší obce:
 Samuel zahájil magisterské studium na teologické fakultě

Bože, vyslyš naši přímluvu, ať Samuel úspěšně překoná všechny
studijní těžkosti.

 malíř Daniel Becher nám daroval obraz našeho sboru (kostela)

Další informace
 vývěsní skříňka před naším sborem (kostelem)
 webová stránka http://husitskykostelsviny.cz
 facebook https://www.facebook.com/…ice

Církevní  příspěvek  v minimální  výši  500,-  Kč  za  rok  2022  můžete
předat osobně nebo zaslat na účet 2201931804/2010. Děkujeme.
Doporučujeme vhodnější formu - zasílat měsíčně na uvedený účet či
osobně předávat minimální finanční částku 100,- Kč.

Úsměv nestojí nic, ale přináší mnoho.
Pokud chceš rozmlouvat s Bohem, najdi si klidné místo a rozjímej.
Pokud se s ním chceš setkat, piš smsky za volantem.

Váš farář Bc. Samuel Vašín
email: sam.sos@seznam.cz / mobil: 601 154 721

http://husitskykostelsviny.cz/
https://www.facebook.com/husuvsborprachatice
mailto:sam.sos@seznam.cz


Státní svátky:
28.9.2022 Den české státnosti
28.10.2022 Den vzniku samostatného československého státu

Významné a památné dny:
28.9.2022 Kníže Václav
31.10.2022 Den reformace a zde Česká reformace

Osobnosti – výročí:
14.9.1937 Tomáš Garrigue Masaryk - 85. výročí úmrtí

http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/den-ceske-statnosti-7/
http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/den-vzniku-samostatneho-ceskoslovenskeho-statu-8/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_V%C3%A1clav
http://predhradi.evangnet.cz/2020/10/30/den-reformace/
https://hradec.rozhlas.cz/31-rijen-tedy-den-reformace-je-v-mnoha-protestantskych-zemich-slaven-take-jako-8351420
Česká%20reformace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk

