
 
 

ZPRAVODAJ 

Náboženské obce 

Církve československé husitské 

v Trhových Svinech (zkratka NO CČSH) 

 
 
 

 

 V sobotu 15. 10. 2022 se v Č. Budějovicích konalo řádné Diecézní 
shromáždění Plzeňské diecéze CČSH. Z výroční zprávy vybíráme. 

 Plzeňskou diecézi tvořilo 34 náboženských obcí (a dalších 24 
bohoslužebných středisek) členěných do 3 vikariátů. 

 Pracovalo v ní 24 zaměstnanců, z toho 20 duchovních (1 biskup, 16 
kněží, 3 jáhni). Dále sloužilo 6 externích duchovních. 

 Přehled stavů: - 2697 příslušníků CČSH, 940 bohoslužeb a pobožností s 
účastí 8701 osob (náš propočet – asi 9 osob na bohoslužbu) 

 Výroční zpráva uvádí některé aktivity konkrétních náboženských obcí  
(zaměřili jsme se pouze na Trhové Sviny): 
 6. 7. slavnost Mistra Jana Husa, 22. 9. dětská slavnost 
 Technické úkony a opravy: vsakovací odtok svodů vody z kostela, oprava 

hromosvodů a plotu, instalace nádrže na vodu, přivedení internetu 
zdarma do NO, osazení nové brány, založení komunitní zahrady, 
vytvoření záhonů, pískoviště, dokončení parkoviště, instalace farní 
kuchyně 

 

Děkujeme: 

 panu Josefu Štantýskému za opravu zámků u zásuvek 

 Gabrielovi za zhotovení tyče na vlajku a vyvěšení vlajky 

 Martinovi, Vildovi, Danuši R., Majce, Samuelovi, Jiřině, 
Gabrielovi, Danuši P. za podíl na přípravě liturgického 
obřadu Památka zesnulých a akce Zpíváme společně koledy 

 Martinovi a Danuši P. za opravu sborové kasičky 

01 – únor, březen 2023 



 Martinovi, Janě a Vildovi za zajištění poštovní schránky a 
popisného čísla 

 
Milé sestry, bratři, přátelé a podporovatelé. 

 

Připravujeme: 
 rozpravu Dívej se a přemýšlej – viz plakát na poslední stránce 
 

 shromáždění NO CČSH – 16. března 2023 – od 15:00 hodin 
Program: 

1. společná modlitba 2. schválení programu 
3. výroční zpráva 
4. volba delegátů, členů pastorační rady 
5. diskuse, usnesení 6. bohoslužba 

 

Aktuality z naší obce: 

 nová adresa – NO CČSH, Nábřeží Svat. Čecha 1302, Trhové Sviny 
 

Další informace 

 vývěsní skříňka před naším sborem (kostelem) 

 web: http://husitskykostelsviny.cz/ fac: https://www.facebook.com/…ice 
 

Církevní příspěvek 
Na rok 2023 je schválená částka 500,- Kč, jsme rádi za jakékoli dary. 
Je také možnost podporovat činnost NO CČSH i pravidelnou částkou. 
Někteří měsíčně přispívají finanční částkou 50,- Kč, jiní zase 300,- Kč. 
Doporučujeme vkládat peníze přímo na účet 

Fio Banka číslo účtu 2201931804/2010. 
Hlavní investiční akce roku 2023 – připojení kostela k vodovodní síti. 
Za všechny Vaše dary a příspěvky mnohokrát děkujeme! 
 

Úsměv nestojí nic, ale přináší mnoho. 
Drahý Bože, moje modlitba pro tento rok zní: 

1. Mít tučné konto v bance 2. Mít štíhlé tělo. 
Prosím, milý Bože, nespleť to jako loni. 
 

Váš farář Bc. Samuel Vašín 

email: sam.sos@seznam.cz / mobil: 601 154 721 
 
 

BOHOSLUŽBY – AKTIVITY – VÝROČÍ 
změna termínů vyhrazena – aktuální stav je ve vývěsní skříňce před sborem 
 

 

Významné a památné dny: 
 3.2.2023 Světový den modliteb 
Osobnosti – výročí: 
  Petr Chelčický (asi 1379 – asi 1460) 
 

 

Významné a památné dny: 
 8.3.2023 Mezinárodní den žen 
 19.3.2023 Mezinárodní den invalidů 
 22.3.2023 Světový den vody 
 28.3.2023 Den učitelů v ČR 
  Jan Amos Komenský 
Osobnosti – výročí: 
 22.3. 2023 Jiří z Poděbrad (23.4.1420 – 22.3.1471) 

https://husitskykostelsviny.cz/
https://www.facebook.com/…ice
mailto:sam.sos@seznam.cz
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-modtliteb-232/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Chel%C4%8Dick%C3%BD
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-zen-20/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-invalidu-27/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-vody-33/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-ucitelu-v-cr-38/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_z_Pod%C4%9Bbrad

