
ZPRAVODAJ
Náboženské obce

Církve československé husitské
v Trhových Svinech (zkratka NO CČSH)

Začněme nový rok 2023 v Božím jménu a přejme si, aby bylo pro
nás vodítkem po celý následující čas budoucího roku.

V tomto jménu se chceme setkávat jako církev, neboť jeho jméno
znamená jeho blízkost, jeho přítomnost mezi námi (Mt 18,20). V jeho
jménu  chceme  začít  každé  dobré  dílo  a  s jeho  pomocí  je  přivést
k dovršení. Jeho jméno nechceme znevažovat svými nepravdivými a
oklamávajícími  řečmi  ani  sobeckým  jednáním.  Vždyť  poznat  Boží
jméno znamená poznat jeho lásku a milosrdenství.

V čase  budoucího  roku  nás  může  mnohé  přimět
k nesoustředěnosti a uprostřed starostí a obtíží zapomeneme na Boží
jméno.  A  přesto,  i  když  takové  situace  nastanou,  můžeme  hledat
k Bohu cestu zpět a znovu se k němu obracet svojí modlitbou.

Citace - https://www.ccsh.cz/view.php?id=4816

Děkujeme:
všem členům NO CČSH za aktivní přínos k prohloubení
křesťanského života v naší náboženské obci v roce 2022

 Vildovi,  Danuši  P.  a  Martinovi  za  organizační
zabezpečení akce – rozprava o TGM

 Majce a Zuzaně, varhanicím, za jejich skvělý hudební
doprovod bohoslužeb

 Majce, Danuši R., Danuši P., Gabrielovi a Vildovi za úspěšnou
reprezentaci naší náboženské obce v Českých Budějovicích

06 – 2022 - říjen

https://www.ccsh.cz/view.php?id=4816


Milé sestry, bratři, přátelé a podporovatelé.

Bohoslužby:
 každý čtvrtek od 17:00 hodin 

viz informace na následující straně
ke změně termínu došlo z důvodu, že ve středu studuje bratr
Samuel v Praze na Husitské teologické fakultě UK

Připravujeme:
viz informace rovněž na následující straně

 Památka zesnulých – 2.11.2022 – 17:00 hodin
 Bazar – 24.11. a 25.11.2022 – příjem darovaného zboží (nebereme

oblečení a elektrospotřebiče) – 14:00 až 18:00 hodin
26.11.2022 - prodej zboží – 10:00 až 17:00 hodin

 Zpíváme společně koledy – 15.12.2022 – od 18:00 hodin

Aktuality z naší obce:
 Majka požádala o kněžské svěcení

Bože, vyslyš naši přímluvu, ať Majčina žádost je úspěšná.

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.
Víš, proč Bůh nejdřív stvořil muže? Musel přece začít od nuly.

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

Státní svátky:
17.11.2022 Den boje za svobodu a demokracii
24.12.2022 Štědrý den
25.12.2022 1. svátek vánoční
26.12.2022 2. svátek vánoční
1.1.2023 Den obnovy samostatného českého státu

Významné a památné dny:
6.12.2022 svatý Mikuláš – slaví se již v předvečer 5.12.2022
6.1.2023 Tři králové

Osobnosti – výročí:
30.1.2023 102. výročí první bohoslužby Církve 

československé (husitské) v Trhových Svinech

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/tri-kralove-1/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Mikul%C3%A1%C5%A1
http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/den-obnovy-samostatneho-ceskeho-statu-1/
http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/2-svatek-vanocni-12/
http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/1-svatek-vanocni-11/
http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/stedry-den-10/
http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/den-boje-za-svobodu-a-demokracii-9/
mailto:sam.sos@seznam.cz
https://www.facebook.com/husuvsborprachatice
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