NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje



Obnova vitrážových
v kostele Panny Marie

oken

Na přelomu srpna a září byly kovovýrobou
Lubas instalovány poslední dva parapety a
následně pan Roskovec zainstaloval dvě
poslední obnovená kulatá vitrážová okna na
kůru kostela s motivem sv. Cecílie a sv.
Davida. Obnova byla realizována díky daru
manželů Jany a Radka Kiesewetterových a
Kamily a Jaroslava Lubasových.

 Práce v kostele Panny Marie
Poslední srpnový víkend a v průběhu září proběhlo a probíhá několik prací v kostele Panny Marie. Před blížící se již tradiční poutí na
Teprberku se uskutečnil úklid nejen v hlavní lodi kostela, ale tentokrát i ve věži kostela a ve zvonici, kde byla očištěna, obroušena a
natřena zvonová stolice a následně uklizeno. Radek Kiesewetter nahrazuje stávající zabezpečovací zařízení, instalované v kostele,
ještě modernějším.

Co chystáme?

 Pouť na Teprberku a malé skotské hry

Novoveský okrašlovací spolek a spolek pro volný čas Novovesan zvou místní i přespolní na Novoveskou pouť na Teprberku a malé
skotské hry. Tradiční celodenní slavnost se uskuteční na prostranství u kostela Panny Marie na Teprberku v Nové Vsi nad Nisou
v sobotu 21.září 2013 od 10.00 hodin.
Den bude ve znamení her pro malé i velké, pouťového veselí a pohody. Detailnějí informace v pozvánce v tomto zpravodaji.

 Slavnostní koncert k ukončení obnovy vitrážových oken
Přípravy na slavnostní koncert u příležitosti obnovy vitrážových oken kostela Panny Marie jsou v plném proudu. Koncert proběhne v
sobotu 19.října tohoto roku. Náš spolkař a hudebník Alastair S. Edwards dokomponovává poslední skladby, promluvu k jednotlivým
oknům pronese čestný člen spolku a proděkan pro studium na fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické na Technické univerzitě
v Liberci p. PaedDr. Michal Podzimek Th.D. Kostel bude zpřístupněn od 15.00 hodin, budete moci shlédnout na místě fotografie
z průběhu obnovovacích prací a seznámit se s realizátory obnovy. Samotný koncert započne v 16.00 hodin.
Dokončení obnovy vitrážových oken bylo pro nás impulzem také pro přípravu příležitostného kalendáře pro nadcházející rok.
Fotografické práce pro něj realizuje náš spolkař a profesionální fotograf pan Jiří Kovanic. Na připravovaném koncertu a následně ještě
na předvánočním koncertu budete mít tedy možnost pořídit si originálního průvodce pro následující rok 2014.

NOVOVESKÝ OKRAŠLOVACÍ SPOLEK SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA KONCERT

WINDOWS
Alastair S. Edwards
Nová hudba pro housle a violoncello na počest ukončení obnovy
vitrážových oken kostela Panny Marie v Nové Vsi nad Nisou
(2010 - 2013)
komponovaná právě pro tuto slavnostní příležitost

KOSTEL PANNY MARIE – POMOCNICE KŘESŤANŮ
V NOVÉ VSI NAD NISOU
SOBOTA 19. ŘÍJNA LÉTA PÁNĚ 2013
Slavnostní promluvu pronese a oknům na jejich další cestu
požehná p. PaedDr. Michal Podzimek Th.D.
Kostel bude pro Vás otevřen od 15.00 hodin
Koncert bude zahájen v 16.00 hodin
Rádi se s Vámi na obou slavnostech uvidíme.
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