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Zprávy ze staršovstva 3.2.2016 
 

 Staršovstvo souhlasilo s tím, aby V.Hrouda za sbor jednal se 

syrskou uprchlickou rodinou, kterou doporučila A.Fendrychová, o jejím 

možném zájmu o integraci v Novém Městě na Moravě a také 

s následnými kroky (zjišťování možností zaměstnání a bydlení, 

koordinace dobrovolníků…). 

 Staršovstvo schválilo nové nájemní smlouvy pro oba byty ve 

sborovém domě v Novém Městě od 1.2.2016. Smlouvy jsou uzavřeny na 

tři roky a nájemné se jimi zvyšuje na 6.100 Kč za jeden byt. 

 Staršovstvo přijalo vzhledem k nové hospodářské situaci v církvi 

návrh, jímž se mění jarní výběr na Jeronýmovu Jednotu. Nově půjde o 

„Jarní příspěvek na chod sboru a církve“. Způsob výběru zůstane stejný, 

ale polovina vybrané částky bude použita na chod sboru a druhá polovina 

bude odvedena jako příspěvek na Jeronýmovu Jednotu. 

 Z.Šorm informoval staršovstvo o jednání s Úřadem práce ohledně 

zřízení místa veřejně prospěšných prací pro správce parku. Úřad zřízení 

místa odsouhlasil od 1.2., ale odmítl J.Oravce, kterého na ně sbor 

navrhoval, protože již byl na VPP zaměstnán. Ze 17 uchazečů, které 

poslal ÚP, sbor žádného nevybral. Protože je důležité, aby šlo o 

spolehlivého člověka, který má vztah ke sboru, staršovstvo souhlasí 

s tím, že sbor bude kandidáta dál hledat sám a obsadí místo až v případě, 

že se ho podaří nalézt. 

 P.Hladík rozeslal členům staršovstva výsledky hospodaření za rok 

2015 a připraví návrh na částku pro převod do rezervního fondu pro 

výroční sborové shromáždění. 

 P.Hladík staršovstvo seznámil s architektonickým návrhem na 

domov pro seniory se zvláštním režimem, na jehož vybudování chce sbor 

spolupracovat s Diakonií ČCE, a s vývojem jednání s Městem. 

 Skupina, která připravuje obsazení místa druhého faráře sboru po 

odchodu M.Slámové, oslovila 27 kazatelů. Zájem projevili tři vikáři. 

Nyní s nimi pracovní skupina dojednává návštěvu sboru. 
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 Staršovstvo dále připravovalo kandidátku pro volbu nového 

staršovstva. Shromáždilo návrhy členů sboru, navrhlo další možné 

kandidáty a dohodlo se, kdo koho osloví s dotazem, zda by kandidaturu 

přijal.  

 Staršovstvo projednalo návrhy na činovníky výročního sborového 

shromáždění a na volbu revizorů účtů. 

 Celocírkevní sbírka na církevní tisk 14.2. bude určena obecně na 

tiskový fond. 

 U služebního automobilu byla provedena technická a garanční 

prohlídka a u pojišťovny Allianz uplatněna škodní událost (výměna 

předního skla). 

 Z.Šorm informoval staršovstvo o přípravě Noci kostelů a Zahradní 

slavnosti ve spolupráci s Lysinou leninou. Byla domluvena dvě divadelní 

představení (V.Marčík ml. – Malý princ; Circo-Frico – česko-italská 

žonglérská dvojice). S Charitou domlouváme zapůjčení výstavy 

fotografií J.Štreita „Jsme z jedné planety“. 

 P.Hladík seznámil staršovstvo se zřízením Nadačního fondu Nové 

Město na Moravě, do jehož správní rady byl jmenován. 

 

 

 

Výroční sborové shromáždění 
 

se bude, vzhledem k dřívějšímu termínu Velikonoc, konat už v neděli 

13. března 2016 při shromážděních v Bystřici, Blažkově a v Novém 

Městě. Jeho součástí bude i volba staršovstva. Právo hlasovat ve 

sborovém shromáždění mají členové sboru starší 18 let, zapsaní 

staršovstvem do seznamu členů s hlasovacím právem. Tyto seznamy jsou 

od 21.2. volně k nahlédnutí v Bystřici ve sborovém domě a v Novém 

Městě ve věži kostela. Pokud byste v nich objevili nějakou chybu, 

nahlaste to, prosím, Martině Dvořákové nebo některému z presbyterů. 

Volba se může platně konat jen tehdy, sejde-li se k ní nadpoloviční 

většina voličů zapsaných v seznamu členů s hlasovacím právem. 

Nesejde-li se tato většina ve stanovenou dobu, může se volba konat za 

jakéhokoli počtu přítomných voličů po uplynutí půl hodiny od 

ohlášeného začátku shromáždění. Zprávy pro VSS jsou uveřejněny 

v tomto čísle zpravodaje. 
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Co je před námi: 
 

28.2. Neděle s Pavlem Rumlem – bohoslužby a přednáška: 

NM 10.30 – Křesťanská jistota v soužití s Islámem 

2.3. NM 18.00 – schůze staršovstva 

4.3. NM 19.30 – schůzka učitelů nedělní školy 

8.3. NM 19.30 – Kruh 

13.3. BY 7.50, NM 9.00, Blažkov 10.45 – výroční sborové 

shromáždění 

15.3.  NM 9.30 – Kavárnička pro seniory – o své práci 

nemocničního kaplana nám povypráví bratr farář 

Vojtěch Hrouda 

16.3. NM 18.00 – Petr Pelikán: Ohrožuje Islám evropskou 

kulturu? 

20.3.  

Květná neděle 

NM 14.00 – bohoslužby v DPS Žďárská ulice 

s vysluhováním Večeře Páně 

24.3.  

Zelený 

čtvrtek 

NM 15.00 – Program pro rodiny s dětmi: připomínka 

Ježíšovy poslední večeře 

BY 17.00 – čtení pašijí 

NM 18.30 – čtení pašijí 

25.3.  

Velký pátek 

BY 7.50 – bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně 

NM 9.00 - bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně 

27.3. 

Velikonoční 

neděle 

BY 7.50 – bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně 

NM 9.00 - bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně 

BL 10.45 - bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně 

NM 17.00 – Velikonoční koncert: „Violoncello Keller & 

Keller“ 

28.3. 

Velikonoční 

pondělí 

NM 9.00 – rodinné velikonoční bohoslužby + hry pro 

děti 

3.4. Velké Meziříčí 14.30 – Presbyterní konference (přednáší 

Jiří Schneider) 

6.4. NM 18.00 – schůze staršovstva 

8.4. NM 19.30 – schůzka učitelů nedělní školy 

12.4. NM 19.30 – Kruh 

17.4. Sborový výlet do Soběslavi 

19.4. NM 9.30 – Kavárnička pro seniory  

22.-24.4. Konfirmační víkend v Brně 
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Postní sbírka na podporu lidí v uprchlických 
táborech v severním Iráku 

 
Milé sestry, milí bratři,  

devátý rok vyhlašuje Středisko humanitární a rozvojové spolupráce 

Diakonie ČCE postní sbírku. Osm let běžela v Diakonii postní sbírka 

na podporu pracovních příležitostí žen v Bahir Daru v Etiopii. V 

roce 2012 se k Diakonii připojily také sbory ČCE. Vloni se pro etiopské 

ženy, jejich děti a sirotky takto shromáždilo 325 810,50 Kč, od roku 

2012 celkem 1 959 296,79 Kč. Letos jsme se rozhodli změnit adresáty 

sbírky. Lidé prchající ze svých domovů se stali jedním z hlavních témat 

loňského roku a budou jím jistě i letos.  

Naše středisko podporuje už několik let obyvatele Sýrie, kteří žijí v 

uprchlickém táboře Za´atarí v Jordánsku. Od roku 2015 pracujeme také 

v táborech na severu Iráku, kde našli útočiště lidé utíkající před tzv. 

Islámským státem. Vloni tak dostalo 1020 rodin v provincii Dohúk 

hygienickou sadu, která pokryla potřeby jedné rodiny na čtyři měsíce. 

Do jednadvaceti základních a středních škol (celkem 20 499 studentů) 

byly dodány hygienické balíčky za více než 31 tisíc eur.  

Postní sbírku 2016 vyhlašujeme na podporu lidí, kteří žijí v 

uprchlických táborech v severním Iráku. Za peníze, které 

shromáždíme, budou pořízeny hygienické balíčky na jeden rok pro všech 

800 rodin žijících v táboře Daudia a hygienické balíčky na jeden rok pro 

dvanáct škol (9 051 žáků) v okresech Amedia a Zakho. 

Jan Dus 

 

Na tuto sbírku můžete až do velikonoc přispět do pokladničky 

ve věži novoměstského kostela nebo do krabičky v modlitebně 

v Bystřici. 

 

 Celocírkevní sbírka na církevní tisk 
v našem sboru vynesla částku 4.279 Kč. 

 

 Potvrzení pro daňové účely 
 

Ve věži kostela v Novém Městě a v Bystřici si můžete vyzvednout 

připravená potvrzení pro daňové účely. 
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 Inventarizace 
Při inventarizaci jsme nedohledali Casio elektronické klávesy. 

Prosíme, kdo je máte půjčené, dejte vědět do farní kanceláře Martině 

Dvořákové. 

 

 

Velikonoční koncert,  
neděle 27. března od 17 hodin 

 

 
 

Program – skladby autorů: Petr Hejný, Francois Couperin, Jean-Baptist 

Barriére, Josef Fiala, Domenico Gabrielli  

 
Jan Keller (1975) studoval na konzervatoři v Praze u Jaroslava Kulhana a 

Akademii múzických umění absolvoval ve třídě prof. Josefa Chuchro. Během studií 

se účastnil mistrovských kurzů u Miloše Mlejnika (1993) a u Raphaela Walfishe v 

Londýně (2003). V letech 1998-2010 byl členem Symfonického orchestru Českého 

rozhlasu, v lednu 2011 se stal členem České filharmonie. Od roku 2006 působí jako 

pedagog na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. V současné době se věnuje také 

jazzu (Jana Koubková Quartet, Noční Optika, NaKaRa)  

 

Matyáš Keller (1995) je studentem pátého ročníku Pražské konzervatoře ve třídě 

prof. Jaroslava Kulhana. Absolvoval mistrovské kurzy, které vedli Michela 

Fukačová, Christoph Henkel, Emirhan Tunca, Colin Carr a Michael Ericsson. 

Sólově vystoupil s orchestry jako Venti diversi ansamble, Komorní orchestr 

Jaroslava Kociana, Barokní orchestr Pražské konzervatoře a Filharmonický 

orchestr Iwasaki. Účastníl se několika soutěží, například Heranovy violoncellové 

soutěže, Soutěže Nadace Bohuslava Martinů nebo Soutěže konzervatoří. Nyní je 

stálým záskokem v souboru Prague Cello Quartet. V současné době je členem 

Orchestrální akademie České filharmonie. 
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SBOROVÝ VÝLET DO SOBĚSLAVI 
 

Náš sbor dlouhodobě spolupracuje se střediskem Diakonie ČCE 

Rolnička v Soběslavi a také ho rozmanitě podporuje. Farářem v 

soběslavském evangelickém sboru je Richard Dračka, který u nás 

působil před několika lety jako vikář, a tak je pojítek s jihočeskou 

Soběslaví hned několik.  

Na neděli 17. dubna 2016 připravujeme sborový výlet pro 

zájemce všech generací. Pojedeme společně autobusem a přátelé ze 

soběslavského sboru i z Rolničky pro nás chystají celodenní program. Ve 

věži kostela v Novém Městě i v Bystřici a Blažkově je možné se od 

začátku února do poloviny března na výlet závazně přihlásit, 

abychom v předstihu věděli, kolik nás bude. Cenu stanovíme podle počtu 

přihlášených později (každý si bude hradit dopravu a oběd).  

Předpokládáme, že by autobus vyjížděl ráno asi v 6:30 z Bystřice a 

v 7:00 z Nového Města, návrat plánujeme kolem 19. hodiny večer.  

Program výletu:  
9.30 – 11.00 bohoslužba ve sboru ČCE, rozhovory při kávě a čaji  

11.30 – 12.30 oběd v restauraci  

13.00 – 15.30 prohlídka Rolničky, střediska Diakonie ČCE  

(Navštívíme dvě budovy, kde se poskytují služby dětem i dospělým 

s mentálním a kombinovaným - stacionář, speciální školka a škola, 

sociálně terapeutická dílna, chráněné dílny, chráněné bydlení, čajovna – 

kavárna. Bude možné zakoupit si výrobky z dílen Rolničky a vyzkoušet 

si drumterapii - bubnování a bocciu - sportovní disciplínu uzpůsobenou 

lidem s postižením).  

16.00 – 16.30 prohlídka Městské knihovny v Soběslavi, která sídlí 

v rekonstruovaném gotickém hradu; tato stavba získala významná 

architektonická ocenění.  

Užitečné odkazy:  

http://sobeslav.evangnet.cz  

http://www.rolnicka.cz  

http://www.knihovnasobeslav.cz  

Ruth Šormová 
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Sborový dům dnes 
 

Poslední výroční sborové shromáždění (dále jen VSS) jednalo také 

o dalším fungování domu na ulici Leandra Čecha, který je majetkem 

našeho sboru a pro nějž se vžilo označení Sborový dům (dále jen SD). 

Rozhodnutí minulého VSS bylo, že SD má zůstat v podstatě tak, jak je. 

Jak co se týče jeho způsobu využití, tak i způsobu péče o tento majetek. 

Tedy, že má být zachován jako nájemní dům a má se o něj nadále starat 

staršovstvo.  

Původní nájemníci učinili to, co dopředu avizovali - že totiž 

počítají s tím, že v roce 2016 SD opustí zároveň s ukončením nájemní 

smlouvy. Tak se i stalo. Nejprve se na jaře 2015 odstěhovali Trojanovi a 

pak v lednu 2016 i Zikmundovi. Obsáhlou informaci o tom, jak to ve SD 

vypadá, jsem napsal do prosincových Z+O. Tak jen krátké připomenutí.  

Po odstěhování Trojanových probíhalo několikaměsíční neúspěšné 

shánění nových nájemníků. Staršovstvo na to reagovalo tak, že je nutno 

opět otevřít otázku využití SD celosborovou diskuzí, zakončenou  

mimořádným sborovým shromážděním na téma: „Co dále se SD?“ a dát 

možnost opět předložit návrhy na jakékoli využití SD, kterého by se 

někdo ujal. Vyhlásilo možnost podávání návrhů projektů na využití SD 

do konce srpna 2015. Žádný návrh předložen nebyl. Naštěstí se podařilo 

v červenci uzavřít smlouvu s novými nájemníky - paní Vokounovou a 

panem Ježem. Vzhledem k tomu, že žádný návrh nebyl předložen,  

staršovstvo konání mimořádného sborového shromáždění odvolalo. 

Nebylo by nad čím jednat – nikdo nic nového nepředložil a staršovstvu 

se podařilo plnit zadání VSS. Nájemníci požadovali možnost přitápění 

v pokojích lokálními zdroji. To se po prozkoumání stavu komínů ukázalo 

jako zcela neekonomické, nebezpečné a nepraktické. Po domluvě 

rozhodlo staršovstvo změnit způsob vytápění SD. Z původního 

plynového zdroje přechod na plně automatický kotel na pevná paliva 

(uhlí či peletky). Opět byly podány informace ve Z+O. Tato změna 

proběhla v září a říjnu včetně uložení bezpečné komínové vložky. 

Celkem tato investice vyšla na 177 049 Kč. Dále staršovstvo udělalo dvě 

důležitá rozhodnutí stran fungování SD - rozhodlo, že je nutné investovat 

finance do zlepšení kvality bydlení ve SD. A to tak, že v pětiletém 

období  2015-2019 bude vyčleňovat prostředky ve výši rovnající se 

ročnímu nájemnému na investice do SD. Jednoduše řečeno: to, co se ve 

SD vybere na nájemném, se také do něj investuje v pěti letech zpět. Tedy 

cca 600 tisíc korun během pěti let. Budou to prostředky, které nám 
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budou chybět v běžném rozpočtu, ale zvýší se kvalita bydlení a tedy i 

možnost budoucích pronájmů. Druhým rozhodnutím bylo vytvoření 

funkce Správce SD, který bude odpovědný za jeho fungování – shánění 

nájemníků, řešení problémů ve SD vzniklých, plánování investic ve SD 

apod. Staršovstvo tímto správcem zvolilo V. Peňáze.  Od 1.2.2016 byla 

podepsána  nová nájemní smlouva na tři roky jednak s paní Vokounovou 

v bytě v přízemí a také s panem Stanislavem Ježem (bratr v přízemí 

bydlícího Petra Ježe). Po dohodě s nájemníky bylo zvýšeno nájemné o  

500,- Kč na byt (nové nájemné  pro každý byt činí tedy  6.100 Kč). 

Máme tedy oba byty obsazeny s vyhlídkou na jejich využití na delší 

dobu. Na letošní rok se plánují následující akce: provedení kanalizační 

přípojky a předělání vodovodní přípojky, revize a rozhodnutí, co dál 

stran plynových zdrojů a kouřovodů.    

Václav Peňáz  

 

 

Zprávy pro VSS 2016 
 

 

Zpráva faráře pro VSS 2016 
 

Život našeho sboru je opravdu bohatý. Mám-li souhrnně vystihnout 

uplynulý rok, nemělo by smysl vyjmenovávat vše, co se v něm událo. 

Vždyť se konalo celkem 630 bohoslužebných a katechetických 

shromáždění a dalších akcí a pracovníci sboru vykonali 491 návštěv. 

Když jsem si pro tuto zprávu dělal jejich přehled, vystoupilo ale na 

povrch několik témat, která život sboru v loňském roce určovala a snad 

ho i vystihují. 

 1. Sborový dům v Novém Městě. Loňské sborové 

shromáždění nepřijalo žádný z nových projektových záměrů na jeho 

využití a rozhodlo tak, že dům má být provozován jako doposud 

k nájemnímu bydlení a staršovstvo se má o jeho údržbu starat v rámci 

běžného rozpočtu. Ve snaze sehnat nové nájemníky bylo staršovstvo až 

do léta neúspěšné. Proto v červnu znovu vyhlásilo možnost podávat 

návrhy na využití sborového domu a plánovalo mimořádné sborové 

shromáždění. Mezitím se ovšem zájemci o byt našli a od 1.8. se také 

nastěhovali. Staršovstvo proto ustavilo funkci správce sborového domu a 

pověřilo jí bratra Václava Peňáze. Zároveň přijalo rozhodnutí rezervovat 
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po dobu pěti let příjmy z nájmu pro případné opravy a rekonstrukce. Na 

podzim proběhla změna vytápění, vyfrézování a vyvložkování komína, 

rekonstrukce podlah a další drobné opravy. Po odstěhování bratra 

V.Zikmunda je již dojednám nový nájemník i do druhého bytu a na tento 

rok připravena nutná rekonstrukce vodovodní a kanalizační přípojky. 

Usnesení sborového shromáždění se tedy daří naplnit. 

 2. Podpora neziskových organizací. Sbor se rozhodl pro 

cílenou a soustavnou podporu vybraných neziskových organizací. 

Staršovstvo spolu s kulturní komisí připravilo koncepci této podpory. Na 

základě ankety pak vybralo jednu nadnárodní organizaci, jedno středisko 

Diakonie ČCE a jednu místní organizaci – konkrétně Lékaře bez hranic, 

středisko Rolnička ze Soběslavi a Úsměváčky z Bystřice n/P.  Všechny 

tři organizace se představily jednak ve sborovém zpravodaji, jednak 

osobně  –  Lékaři bez hranic dvěma výstavami v kostele a prezentací při 

Noci kostelů, Rolnička informačním panelem a setkáním s její 

fundraiserkou i prodejem výrobků, Úsměváčci na Zahradní slavnosti i při 

společném dopoledni v  bystřické modlitebně v listopadu. Kromě 

měsíčních dobrovolných sbírek pro každou organizaci uspořádal sbor 

dva benefiční koncerty, jejichž výtěžek jim byl rozdělen; Úsměváčci i 

Rolnička se prodejem svých výrobků zúčastnili také Adventního 

dobročinného jarmarku. 

 3. Spolupráce s Diakonií. Podnětem k ní byly úvahy o 

využití sborového domu, ale vývoj se nakonec ubíral jiným směrem. 

Jeho motorem byl kurátor Petr Hladík. Úvahy zrály od rozhovorů 

s ředitelkou střediska Diakonie v Myslibořicích, přes besedy o sborové 

diakonii s ředitelem Diakonie Petrem Haškou, jednání s Městem a 

Krajem až k smlouvě o spolupráci při vybudování domova se zvláštním 

režimem pro seniory mezi sborem a Diakonií. Realizace samozřejmě 

ještě záleží na úspěchu žádosti o dotaci, kterou nyní Diakonie podá, ale 

jsme na dobré cestě a je i na nás, aby dospěla k dobrému cíli. Tento 

projekt ovšem není jediným důsledkem počátečních úvah. Zrodil se 

z nich také nápad Martiny Dvořákové a Emy Oravcové na „Kavárničku 

pro seniory“, která se od září úspěšně rozběhla a těší se zájmu starších 

členů sboru. 

 4. Pomoc uprchlíkům. Nebývalá vlna běženců se stala 

tématem roku pro celou Evropu. Pro náš sbor ale není vztah 

k uprchlíkům jen momentální záležitostí. Už v minulých letech se jeho 

členové podíleli na integraci tří rodin z Barmy. Pomoc příchozím, jak 

připomněla mnohá kázání, je hluboce zakotvena v biblickém poselství. 
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Proto se do ní i nyní členové sboru soustavně zapojili. Uspořádali jsme 

sbírku oblečení i prostředků a dali dohromady skupinu dobrovolníků pro 

případnou pomoc, o kterou požádalo oddělení Cizinecké policie 

v Jihlavě. Za koordinace bratra Vojtěcha Hroudy pořádáme cyklus besed 

„Islám a evropská kultura“, v jehož rámci už informoval o dobrovolnické 

pomoci v Chorvatsku profesor místního gymnázia Josef Dvořák, 

vojenská kaplanka Gabriela Horáková měla přednášku na téma „Islám, 

máme se bát?“, proběhla beseda s koordinátorkou pomoci v ČCE Alenou 

Fendrychovou a o pohledu na českou společnost promluvil bosenský 

muslim a bývalý pražský imám Emir Omič. Zástupci sboru také jednali 

s představiteli Města o možné spolupráci při integraci uprchlických rodin 

v Novém Městě. V rámci dobročinného adventního jarmarku proběhla 

sbírka „Hračka do krosny“ pro děti uprchlíků. Ve sborovém zpravodaji 

byla zveřejněna kladná prohlášení i výzvy k pomoci, jak odboru synodní 

rady pro veřejné záležitosti, tak synodu ČCE nebo Horáckého seniorátu. 

 5. Změny kazatelů sboru. Na loňském sborovém 

shromáždění měly proběhnout opakované volby tří farářů. Nakonec  se 

uskutečnila pouze opakovaná volba Z.Šorma. V.Hrouda znovu 

nekandidoval, protože souběh povolání na sboru a kaplanské služby 

v nemocnici je příliš náročný. V říjnu proto ukončil kazatelskou práci ve 

sboru.  Markéta Slámová přijala pozvání do sboru ve Velkém Meziříčí a 

byla zde v říjnu zvolena farářkou od léta 2016. Proto po ukončení 

mateřské dovolené nenastoupí zpět do našeho sboru. Staršovstvo tedy 

koncem roku ustavilo komisi, která hledá kandidáty pro volbu druhého 

faráře sboru. 

 6. Výročí. Minulý rok v celé naší církvi proběhl ve znamení 

oslav 600. výročí svědecké smrti Mistra Jana Husa. Připravovali jsme se 

na ně i my. Protože Nové Město zároveň slavilo rok sochaře Jana Štursy, 

iniciovalo staršovstvo nápad obě výročí propojit a instalovat sochu Jana 

Husa od tohoto autora v parku evangelického kostela. Komise, kterou 

Město pro výběr ze Štursových děl ustavilo, se k tomuto návrhu 

přiklonila, a tak jsme mohli Husovo výročí důstojně oslavit 

bohoslužbami, odhalením sochy, koncertem pěveckého sboru Alter ego a 

divadelním představením „Jan zvaný Hus“. Nebyla to však jediná akce 

k tomuto výročí. Osobnosti Mistra Jana Husa a dalších reformátorů byl 

věnován i program Noci kostelů a na podzim bratr farář Jiří Tengler 

proslovil jak v Novém Městě, tak v Bystřici přednášku „Hus na prstech 

jedné ruky“. 
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 7. Hospodaření sboru. Již dva roky probíhá proces, jehož 

cílem je samofinancování církví. Přijímáme odpovědnost, kterou 

předchozí generace nezažily. Staví před nás nové úkoly. Staršovstvo 

během roku vyřizovalo restituční žádosti na pozemky v Blažkově a 

sjednávalo s nájemci nové smlouvy. Touto činností byli pověřeni Petr 

Hladík a Zdeněk Tatíček. Staršovstvo také zřídilo rezervní fond sboru a 

hospodářská komise vypracovala dlouhodobý finanční plán. Probíhá 

v něm i soustavná diskuze o možných úsporách, o členství ve sboru a 

výběru saláru, výši repartic a odvodu sbírky Jeronýmovy Jednoty. 

 8. Péče o kostel a sborové prostory. Je stálým úkolem a 

pokračovala i v minulém roce. Proběhla oprava svodů na novoměstském 

kostele. K jeho vchodu bylo po jednání s památkáři instalováno zábradlí. 

Za pomoci seniorátní mládeže a během několika brigád byl 

znovuvybudován dřevěný plot okolo části parku. Kulturní komise 

navrhla stavbu „čtecího domečku“ v zahradě u novoměstského kostela 

z výtěžku červnové Zahradní slavnosti. V Bystřici byla dokončena a 

dovybavena místnost pro nedělní školu. Brigádnicky jsme opět na jaře a 

na podzim uklidili park u kostela. 

 9. Zpěv a hudba. Od začátku loňského roku se v presbyterně 

schází ke zkouškám mužský pěvecký sbor Novocantus, v němž působí 

několik členů našeho sboru. Poskytnutí prostor přineslo ale sboru víc než 

jenom krásný novoroční koncert. Novocantus inicioval opravu 

sborového klavíru a také se na ní finančně podílel. Díky tomu na něj 

mohly při Noci kostelů zahrát i děti ze sboru. Jeho činnost byla také 

dobrou inspirací pro ženy, které se v prosinci začaly pravidelně scházet 

k nácviku zpěvu. Doufáme, že i jejich zpěv brzy obohatí naše 

bohoslužby. 

 10. Pravidelné akce se rozrůstají. Jak jsem psal na začátku, 

není možné vyjmenovat všechno, ale je dobré zmínit i pravidelné akce, 

které nejenom pokračují, ale také přibývají. V loňském roce jsme opět 

navštívili partnerský sbor v Betzingen. Poté, co ukončil kazatelskou 

činnost V.Hrouda, ujali se presbyteři biblických hodin v Divišově, Ida 

Tenglerová převzala organizaci schůzek mládeže a spolu s I.Fialou 

zajišťují setkávání střední generace. V Bystřici se již scházejí dvě 

skupinky náboženství a v Novém Městě znovu začalo náboženství pro 

dospělé. Během roku jsme se kromě cyklu „Islám a evropská kultura“ 

sešli i k dalším besedám (např.s E.Bezdíčkovou, D.Hurtovou, 

D.Ženatým nebo s M.C.Putnou) a koncertům (Vocatus Ecumenicus, 

dvakrát s A.Strejčkem, Barokní hudba, Příliš mnoho saxofonů). Nově se 
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konal fair-trade piknik. O vánocích jsme se mohli třikrát účastnit dětské 

vánoční hry (v Bystřici a Rovném „Největší světlo“ a v Novém Městě 

„Vánoce na pumpě“). Konfirmandi kromě obvyklých schůzek vyjeli 

dvakrát na společný konfirmační víkend. D.Šimková představila na 

rodinném odpoledni dívku Pael z Bangladéše, pro kterou děti z nedělní 

školy nově vybírají v rámci Adopce na dálku. 

 Všechny tyto oblasti ukazují nejen na trvalou práci a zájem, 

ale i na to, jak se vzájemně inspirujeme a jak často z malých začátků 

vznikají dobré a velké věci. Za to patří dík především Bohu. Ale stejně 

jako láska k Bohu by byla neskutečná bez lásky k lidem okolo nás, tak je 

tomu i s vděčností. Chci poděkovat všem, kdo svou prací, zájmem, účastí 

i finančně přispívají k tomu, aby sbor žil takto pestrým životem. Nechci 

jmenovat nejen z obavy, abych na někoho nezapomněl, ale především 

proto, že si uvědomuji, jak těžko postřehnutelné je to, co vede k dobrému 

dílu. Modlitba, dobré slovo, úsměv, radost z druhého jsou často stejně 

důležité jako vlastní služba. 

 

V uplynulém roce byli v našem sboru oddáni: 

Martin Hajda a Marie Šírová, Oldřich Menšík a Petra Menšíková, 

Bohdan Gregor a Kateřina Benešová, Josef Kolínský a Johana Šormová, 

Daniel Mach a Dana Doubková, Pentti Christoph Wilhelm Marttunen a 

Iva Slonková, Jiří Macků a Lenka Fajmonová, Martin Figura a Iva 

Novotná, Lukáš Bukáček a Ludmila Kvasnicová 

 

Pokřtěni byli: 

Štěpán Houdek, Anna Rusňáková, Nikolas Plíšek, Jiří Kučera, 

Patrik Čonka, Raimund Musil, Josef Teplý, Vít Hladík, Naomi Kolínská, 

Annikki Hana Marttunen, Jindřich Houdek, Hana Milada Tomášková 

 

A poslední rozloučení v našem sboru měli: 

Olga Matalová, Jarmila Stará, Jarmila Jinková, Pavel Šutera, 

Květoslava Konvalinková, Květoslava Žilková, Libuše Klimešová, 

Miroslav Vostrejž, František Kozák, Emil Musil, Lubor Slonek, 

František Tlustoš 
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Zpráva kurátora 
 

Tvoříme společenství následovníků Ježíše Krista. Řadu věcí díky 

tomu sdílíme. Ne vždy jsme v názorech jednotní, ale snažíme se druhým 

naslouchat. To nás může vzájemně obohatit, posunout dál, pročistit 

ucpané cesty. Nebojíme se dát najevo svůj nesouhlas, přesto se 

respektujeme a snažíme se nacházet vhodná řešení. Máme mezi sebou 

dobré vztahy, myslíme jeden na druhého, podporujeme se a držíme se 

navzájem ve chvílích radostných i trudných.  

Takto stručně bych možná zhodnotil fáze, kterými jsme v našem 

sboru procházeli v uplynulém roce. Ze všech událostí bych chtěl 

připomenout jenom některé. 

Kazatelé 

Minulé výroční sborové shromáždění potvrdilo bratra Zdeňka 

Šorma za kazatele našeho sboru pro dalších pět let. Jsem za tuto volbu 

rád. Sestra Markéta Slámová odchází v letošním roce do nového sboru a 

staršovstvo už proto započalo jednání o obsazení místa druhého faráře. 

V první etapě se chceme pokusit obsadit toto místo kazatelem, který 

bude trvale bydlet ve sborovém domě v Bystřici. Sestra farářka Ida 

Tenglerová zůstává v našem sboru a její povolání by mělo skončit na 

podzim letošního roku. Novoměstský sbor má dobré kazatele, kteří se 

vzájemně doplňují. Věřím, že tomu tak bude i nadále. 

Sborový dům 

Ustanovili jsme správce sborového domu. Stal se jím bratr Václav 

Peňáz. Ten nyní zajišťuje komunikaci s novými nájemníky a předkládá 

návrhy na opravy. Náklady na opravy by následujících čtyřech letech 

neměly převýšit příjmy z nájmů ve sborovém domě. Jinak řečeno, na co 

si sborový dům vydělá, to do něj zpětně investujeme. Staršovstvo tento 

postup odsouhlasilo s nadějí, že sborový dům bude přinášet zisk, který 

bude možné z části použít na provoz sboru. Za důležité přitom považuji 

vytvoření fondu oprav, který bude sloužit jako rezerva pro možné další 

výdaje.  

Církevní restituce 

V loňském roce se podařilo dokončit vydání pozemků v rámci 

církevních restitucí. Tento proces jsme zahájili už v roce 2013 a 

podstatnou část přípravné práce odvedli bratři Jan Teplý a Zdeněk 

Tatíček, oběma jim patří mé velké poděkování.  Téměř devět hektarů 
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pozemků v katastru Blažkova si chceme i nadále udržet ve svém 

vlastnictví a pronajímat je za tržní cenu.  

Spolupráce s Diakonií 

O spolupráci nás požádalo středisko Diakonie ČCE 

v Myslibořicích, které chce v Novém Městě na Moravě vybudovat 

domov pro lidi postižené Alzheimerovou chorobou. Domov by měl 

poskytovat služby třiceti klientům a mělo by v něm vzniknout dvacet 

nových pracovních míst. Cesta k zahájení stavby je však ještě velmi 

dlouhá a ukazuje se, že na ní bude nutné překonat řadu překážek. 

Některé už máme za sebou. Nejdůležitější nyní bude, jak se k projektu 

vyjádří Ministerstvo práce a sociálních věcí, které by mělo na stavbu 

poskytnout podstatnou část peněz. Ředitelka střediska Michaela 

Grmelová proto připravuje žádost o dotaci a o tom, zda bude úspěšná, se 

dozvíme nejpozději do poloviny letošního roku a pokud vše dobře půjde, 

tak by se již v příštím roce mohlo začít stavět. Zapojením našeho sboru 

do spolupráce s Diakonií vidím především příležitost pro to, jak žádat o 

peníze za nevydaný majetek v rámci církevních restitucí, které naše 

církev určila na rozvojové a diakonické projekty. Zároveň je to jasný 

signál zdejší veřejnosti, že naplňujeme jedno z našich poslání – pomoc 

bližnímu. 

Uprchlíci 

Troufám si tvrdit, že od posledních prezidentských voleb nebylo 

v naší společnosti takové téma, které by ji tak radikálně rozdělilo jako 

uprchlická krize. I v tomto se, především díky Vojtovi Hroudovi, 

snažíme nějakým způsobem zorientovat a případně nabídnout pomocnou 

ruku.  

Již brzy převezme správu za sbor nové staršovstvo. Dobrou 

zprávou je, že bude mít možnost i nadále o čem mluvit, přemýšlet a 

hledat cesty, kterými pokračovat. Přeji novým presbyterům, ale i všem 

členům našeho sboru, ať si i přes všechna úskalí zachovávají dobrou 

mysl. Osudy nás všech jsou v moci našeho Pána. Buď vůle Tvá. 

 

Petr Hladík - kurátor 
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Fair trade 
 

Novoměstský sbor je sborem „fairtradovým“. Což znamená, že se 

připojil k myšlence fair trade a podporuje ji. Zjednodušeně fair trade 

znamená spravedlivý obchod. Je to celosvětové hnutí, které usiluje o to, 

aby lidé z rozvojových zemí dostávali za svoji práci spravedlivě 

zaplaceno. To znamená, aby pokryli náklady na výrobu nebo pěstování a 

zároveň dokázali uživit svoji rodinu. Fair trade  dohlíží na bezpečnost 

práce, nepovoluje dětskou práci, rozvíjí místní komunity.  

Náš sbor spolupracuje s o.p.s. Jeden svět, odtud každoročně 

odebíráme zboží na Noc kostelů a Adventní jarmark. Při setkání po 

bohoslužbách se podávají fairtradové kávy a čaje. Protože jsme dokonce 

certifikovaným fairtradovým sborem, měli bychom kromě přímé 

podpory prodeje výrobků také myšlenku fair trade šířit. V uplynulém 

roce jsme proto poprvé uspořádali „Férovou snídani“ - při její organizací 

jsme se inspirovali celorepublikovou akcí se stejným jménem. Také jsme 

využili možnosti prezentovat náš sbor na městských slavnostech Nova 

Civitas. Zde si mohli zájemci fairtradové zboží zakoupit. Zapojili jsme se 

do soutěže pro děti, kde jsme je formou kvízu s myšlenkou fair trade 

seznamovali. Na konci roku jsme byli také pozváni do Kavárničky pro 

seniory, abychom o fair trade popovídali podrobněji. 

 

Daniela Šimková 

 

 

 

Nedělní škola 
 

V našem sboru je zvykem, že děti odcházejí před kázáním na 

nedělní školu do presbyterny (kromě rodinných bohoslužeb). Tam se 

rozdělí - menší děti zůstávají „dole“, starší odcházejí se svým učitelem 

nahoru, do klubovny mládeže. Skupina malých dětí je někdy opravdu 

početná – obvykle se schází v počtu 8 – 12 dětí, s nejmenšími zůstávají i 

rodiče. K větším se přidávají děti cca od 4. třídy. Starších dětí je méně, 

většinou kolem 5. Toto rozdělení je velmi výhodné proto, že dětem je 

předáváno biblické poselství přiměřeně jejich věku. Věkové rozmezí 

dětí, které chodí do nedělní školy, je totiž od 2 do 13 let.  
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V minulém roce prošlo složení učitelů nedělní školy obměnou. Na 

„mateřskou“ si odskočily Markéta Popelová Nečasová a Dita Novotná. 

Někteří učitelé se naopak vrátili. Pro mladší děti připravovaly setkání: 

Simona Jirků, Katka Marečková, Eva Novotná a Daniela Šimková. 

Velkým dětem se věnovali: Jan Oravec, Václav Peňáz, Zdeněk Slonek, 

Daniel Šimek a Ruth Šormová. Od začátku roku 2016 převzala roli 

vedoucího učitele od Daniela Šimka Markéta Popelová Nečasová.   

Učitelé se scházejí pravidelně každý první pátek v měsíci. Zde si 

procházejí praktické věci k nedělní škole. Bratr farář Šorm s učiteli 

jednotlivé úlohy rozebírá, nabízí inspiraci, jak daná témata uchopit, 

ukazuje, jaké pracovní listy je možné využít.  

V první polovině minulého roku se děti seznamovaly s církevním 

rokem. Od podzimu začal nový čtyřletý dějepravný cyklus. První dva 

roky jsou věnovány Starému zákonu. Děti procházejí Biblí od stvoření, 

před Vánoci si povídaly o Jákobovi.  

Kromě přípravy nedělní školy chystají učitelé i jiné akce. Pomáhají 

při zkoušení vánoční hry, k tradičním a očekávaným akcím patří i 

drakiáda a odpolední program na Zelený čtvrtek.  

 

Daniela Šimková 

 

 

Kavárnička pro seniory 
 

Na podzim loňského roku napadlo sestry Martinu Dvořákovou a 

Emu Oravcovou pořádat pravidelná setkání seniorů našeho sboru v 

presbyterně. Jak se ukázalo, byl to podnětný a velmi dobrý nápad. 

  Setkávání, která jsme původně pracovně nazvaly "Kavárnička pro 

seniory", a tento název se ujal, se konají v úterý dopoledne jednou nebo 

dvakrát měsíčně. 

Poprvé jsme se sešli v říjnu a hned nás bylo 15. V listopadu nám 

sestra Milada Petrovičová vyprávěla o životě na západní Ukrajině, kde 

žije její dcera s manželem a jedenácti dětmi. V prosinci se konala setkání 

dvě. Při prvním, které bylo hned po adventním jarmarku, jsme se od 

sestry Daniely Šimkové dozvěděli o projektu  fairtrade, do kterého je náš 

sbor úspěšně zapojen. Ema Oravcová potom připravila materiál na 

výrobu adventních svícnů a věnců. 15. prosince nám sestra Jana 

Rusňáková vyprávěla o lidových adventních a vánočních zvycích na 

Horácku. V lednu 2016 nás sestra Ruth Šormová velmi zajímavým 
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způsobem seznámila s činností obecně prospěšné společnosti Portimo, 

besedu doplnila promítáním fotografií. V únoru jsme se sestrou Ester 

Kabíčkovou besedovali nad připravovaným novým evangelickým 

zpěvníkem a s chutí jsme si zazpívali. Průměrná účast na kavárničkách je 

23. 

Jsem ráda, že v příčestí mohu psát měkké i, protože za námi 

přicházejí nejen sestry, ale i bratři. 

Plánů a námětů máme hodně a doufáme, že návštěvnost bude 

vzrůstat. Samozřejmě nenecháme návštěvníky hladovět a trpět žízní.  

Ema Oravcová a Martina Dvořáková připraví presbyternu a pohoštění, a 

někdo upeče buchtu a připraví pomazánku. 

Zveme všechny seniory.  Přijďte mezi nás. 

                       Jana Černá 

 

Kruh 
 

Kruh se konal v roce 2015 pravidelně každé druhé úterý v měsíci 

od 19.30 hodin. Celkem jsme se sešly 10 krát s průměrnou účastí 8 -10 

sester. Počátkem roku jsme se seznámili s celosvětovým charitativním 

projektem Knit A Square , který pomáhá sirotkům, opuštěným dětem  a 

dětem s AIDS v Jižní Africe. Čtverce, které lidé pletou a háčkují na 

celém světě, jsou v Jižní Africe sešity do dek Na jednu deku je potřeba 

35 čtverců. Náš balík byl odeslán v polovině listopadu a obsahoval 430 

čtverců a nějaké drobnosti od žen z okolí Nového Města na Moravě a 

jedné z Prahy. Balík vážil 10,930 kg a cena poštovného byla 981 Kč; 

samotné balení trvalo asi 2 hodiny a musím říct, že jsem se celkem 

zapotila (hlavně při omotávání smršťovací fólií). Některé z žen pletly a 

jiné zase přispěly na poštovné. Nepříjemná byla zpráva, kterou jsem se 

dozvěděla po odeslání balíku. Šlo o to, že pošty v Jihoafrické republice 

mají velké finanční problémy a byly nuceny zavřít některé pobočky kvůli 

dluhům na nájmu a elektřině. Bohužel pobočky v Bryanston se to také 

týkalo. Již odeslané balíčky byly přesměrovány na jinou pobočku. Běžně 

cesta trvá asi 8 týdnů a podle informací v únoru dorazily balíky, které 

byly zaslány v říjnu. Ten náš jsem zatím na stránkách Knit A Square 

nenašla. Tak snad brzy dorazí.  

V roce 2016 se Kruh koná opět každé druhé úterý v měsíci. 

Přestávka nastává pouze v době letních prázdnin.  

 

  Markéta Šimková 

http://www.knit-a-square.com/
http://www.knit-a-square.com/
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Zpráva revizní komise  

o výsledku kontroly hospodaření 

FS ČCE v Novém Městě na Moravě za 1-12/2015 

 

Revizní komise provedla v souladu se zákonem č. 563/91 Sb. o 

účetnictví kontrolu hospodaření FS ČCE v Novém Městě na Moravě za 

období 1-12/2015. 

Jednoduché účetnictví v programu „Účto 2015“ zpracovávala 

v roce 2015 sestra Martina Dvořáková.  

Revizní komisi byly předloženy veškeré pokladní doklady, 

bankovní výpisy, faktury přijaté, cestovní příkazy, peněžní deník a 

pokladní deník, inventarizace majetku, doklady o pojištění sborového 

majetku a smlouvy týkající se účetních zápisů roku 2015. Byl také 

předložen „Přehled pravidelný plateb a příjmů pro rok 2015“. 

Počáteční zůstatek bankovního účtu k 1.1.2015 činil 532 748,97 

Kč, konečný zůstatek k 31.12.2015 činil 562 657,98 Kč. 

Počáteční zůstatek pokladny k 1.1.2015 činil 12 371 Kč, konečný 

zůstatek k 31.12.2015 činil 964 Kč. 

Revizní komise zkontrolovala náležitosti všech pokladních 

dokladů, přijatých faktur a bankovních výpisů. Revizní komise souhlasí 

s pořizováním kopií účetních dokladů z termotiskáren z důvodu jejich 

trvanlivosti. Bez připomínek. 

Revizní komise kontrolovala, zda předložené účetní doklady byly 

schváleny oprávněnou osobou nebo osobami. Bez připomínek. 

Revizní komise provedla kontrolu zaúčtování veškerých účetních 

dokladů. Bez připomínek. 

Revizní komise zkontrolovala zápisy o inventarizaci sborového 

majetku. Bez připomínek. 

 

Závěr: 

Dle názoru revizní komise je účetnictví vedeno úplně, průkazně 

a správně a komise nemá výhrady k vedení účetnictví, ani 

k hospodaření FS ČCE v Novém Městě na Moravě za období 1-

12/2015. 
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Revizní komise doporučuje staršovstvu FS ČCE v Novém Městě na 

Moravě: 

- věnovat zvýšenou pozornost včasnému vyúčtování provozních i 

účelových dotací poskytnutých od městských úřadů a daru od JJ, 

- pravidelně aktualizovat seznam opakovaných plateb a vypracovat 

obdobný seznam pro platby za energie, 

- k 31.12. pravidelně odsouhlasovat stav uhrazených záloh na 

energie s jednotlivými dodavateli. 

 

V Novém Městě na Moravě dne 15.2.2016      

 

 Za revizní komisi: 

      Eva Novotná,  Dušan Sláma 

 

 

 

Výkaz hospodaření  k 31.12.2015 
 

       

 
Farní sbor ČCE: 

Nové Město na 
Moravě     

 

 
Evidenční číslo sboru: 1008 

  
  

 

 
Seniorát: Horácký 

  
  

 

 
Číslo bank. účtu:  1473163349/0800     

 

       Č. Ukazatel   Rozpočet 2015 31.12.2015 Rozpočet 2016 
 

1 
Spotřební a kancel. 
materiál, zboží   40 000,00 169 819,00 40 000,00 

 2 Spotřeba energie   210 000,00 168 220,00 175 000,00 
 

3 
Prodané zboží (zboží k 
prodeji)   15 000,00 4 445,00 15 000,00 

 4 Běžná údržba   109 648,00 127 227,00 225 500,00 
 5 Cestovné   100 000,00 105 291,00 90 000,00 
 

6 
Prezentace - dary 
křesť.služby a sbor.pohošt.   14 000,00 6 434,00 10 000,00 

 7 Telekomunikace   25 000,00 21 888,00 23 000,00 
 8 Placené nájemné       0,00 
 9 Spotřeba ostatních služeb   40 000,00 44 879,00 45 000,00 
 

10 
Mzdové náklady vč. 
pojištění   25 000,00 10 795,00 100 000,00 

 11 Daně a poplatky   15 000,00 763,00 2 000,00 
 12 Poskytnuté dary   10 000,00 30 726,00 10 000,00 
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13 
Odvod repartic 
seniorátních   13 621,00 13 621,00 24 583,00 

 
14 

Odvod repartic 
celocírkevních   62 331,00 62 331,00 53 570,00 

 15 Odvod do PF   170 400,00 167 100,00 179 472,00 
 

16 
Odvod do PF 
administrátora       0,00 

 
17 

Odvod za pastoračního 
pracovníka   39 000,00 39 000,00 40 275,00 

 18 Odpisy, prodaný majetek       0,00 
 19 Ostatní náklady   70 000,00 112 467,00 80 000,00 
 20 dod. Zateplení fary         
 21 Náklady celkem    959 000,00 1 085 006,00 1 113 400,00 

 22 Sborové sbírky   180 000,00 186 010,00 180 000,00 
 23 Dary tuzemské   130 000,00 161 574,00 162 000,00 
 24 Dary zahraniční   10 000,00 15 476,00 10 000,00 
 25 Salár   460 000,00 537 180,00 520 000,00 
 26 Příjmy z hosp. činnosti   84 000,00 108 416,00 171 400,00 
 27 Ostatní sbor. příjmy   80 000,00 94 852,00 55 000,00 
 28 Tržby z prodeje majetku       0,00 
 29 Přijaté příspěvky       0,00 
 30 Provozní dotace    15 000,00 10 000,00 15 000,00 
 31 Výnosy celkem   959 000,00 1 113 508,00   

 32 Hospodářský výsledek     28 502,00 1 113 400,00 
   Investiční výdaje         
   Příjem půjčky/úvěru         
   Splátka půjčky/úvěru         
 

  
zůstatek fin. Prostředků k 
31.12.2015     563 622,00   

 
 
Na účtě k 31.12.2015                                                                             562 658,00 Kč 

hotovost k 31.12.2015                                                                                  964,00 Kč 

                                                                                                                               563 622,00 Kč 

  

 

Výběr saláru a Jeronýmovy jednoty 
 

Staršovstvo v únoru odsouhlasilo úpravu ve výběru saláru. 

Doposud náš sbor odesílal celou částku z jarního výběru na potřeby 

Jeronýmovy jednoty. Tento příspěvek dlouhodobě až o sto tisíc korun 

převyšoval částky, které odvádí osm nejsilnějších sborů ČCE. Výtěžek 

z jarního výběru nyní rozdělíme na dvě poloviny. První z nich odešleme, 



  

21 

 

jako již tradičně, na potřeby Jeronýmovy jednoty. Podpoříme tak 

důležitý zdroj financování oprav církevních budov a zároveň vyjádříme 

solidaritu s ostatními sbory naší církve. Druhou polovinou ulevíme 

finančnímu břemeni, které začíná doléhat na sbor v souvislosti 

s přechodem na samofinancování. I nadále bude náš sbor náležet k 

nejštědřejším podporovatelům Jeronýmovy jednoty v naší církvi. Způsob 

výběru zůstává stejný jako doposud.  

 

   Petr Hladík a Ida Tenglerová 

 

 

 

Adopce na dálku 
 

Děti z našeho sboru již druhým rokem podporují dívku Pael 

Raksham z Bangladéše. Vždy na začátku nedělní školy dávají peníze do 

kasičky. Střádají je celý rok. Celkové náklady na adopci na dálku jsou 

6000 Kč ročně. Protože takovou částku děti během roku nevyberou, 

zbytek částky se doplňuje z výtěžku dobročinného Adventního jarmarku.  

Pael Rakhsham podporujeme přes projekt Banglakids, což je 

dlouhodobý rozvojový program nevládní humanitární organizace ADRA. 

ADRA se konkrétně této činnosti věnuje od roku 1999. Tímto 

programem mohou být podporovány děti i jejich rodiny. ADRA také 

provádí rekonstrukce školních prostor a zkvalitňuje kvalitu pitné vody na 

školách. Jejím dlouhodobým cílem je podporovat místní školy a 

komunity tak, aby se staly soběstačnější a méně závislé na vnější 

pomoci. 

Kromě posílání peněz patří k adopci na dálku i to, že pověřená 

osoba za děti píše dvakrát ročně Pael krátký dopis. Stejně tak píše 

dvakrát ročně dopis i dětem. Oba dopisy od Pael je možné si pročíst na 

nástěnce v presbyterně.  Jsou sice napsané v bengálštině, ale jsou 

doplněné anglickým překladem. Více o Paell a životě v Bangladéši 

zjistíte na plakátech, které děti vyráběly a rovněž visí na nástěnce v 

presbyterně.  

 

Daniela Šimková 
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Zpráva o Kazatelské stanici v Bystřici nad 
Pernštejnem za rok 2015 

 
Sborový život naší kazatelské stanice zahrnují pravidelné nedělní 

bohoslužby, biblické hodiny pro dospělé a náboženství pro děti. K tomu 

patří i setkávání 

maminek s předškolními 

dětmi a katecheze 

dospělých, kdy se k 

rozmluvě nad biblí, 

etickými a sociálními 

tématy schází skupina 

mladých žen. 

Od září výuku 

náboženství navštěvuje 

osm dětí.  

Během roku se koná nedělní škola a účastní se jí průměrně 5 dětí, 

starají se o ni 3 učitelé. V adventním čase nacvičily děti velmi pěkné 

vánoční pásmo o světle. Zapojilo se 14 dětí a vypomohla i mládež.  

Při té příležitosti bych chtěla poděkovat sestře farářce Tenglerové  

za námět a především za výpravu a rekvizity. Dále všem rodičům za 

pomoc při nácviku a zhotovení kostýmů. Pásmo, jako každý rok, bylo 

uvedeno i při adventním shromáždění v Rovném-Divišově. 

O prázdninách se uskutečnil naučný výlet rodin s dětmi kolem řeky 

Svratky. 

Při biblických hodinách jsme probírali 12 malých proroků.   

Také jsme se během roku setkali na společné biblické hodině 

s bratry a sestrami z Divišova při přednášce o Mistru Janu Husovi. Opět 

jako loni o Kalichu i letos nám br. f. Tengler připravil velmi zajímavý a 

poutavě zpracovaný příběh „Jan Hus na pěti prstech“. Podzimní část 

biblických jsme otevřeli velmi příjemným setkáním a rozhovorem se 

sestrami z Nového Města na téma: který farář mě v životě nejvíce 

oslovil.   

Vánoční zvěst na Štědrý den v podobě Nešporního shromáždění, 

které připravujeme už několik let, je milým vstupem do svátečních dnů. 

Stejně jako Pašije na Velikonoce. 
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Třetí neděli v měsíci se scházíme k rodinným bohoslužbám v 10.30 

hod., aby se mohly zúčastnit rodiny s dětmi. 

 Také se během roku konaly 2x ekumenické bohoslužby.  

V rámci podpory neziskových organizací jsme navázali spolupráci 

s místním sdružením Úsměváčci. Zúčastnili jsme se akcí, které pořádají a 

také byli našimi hosty při listopadových rodinných bohoslužbách. Na 

jejich činnost jsme přispěli několika částkami - v lednu sbírkou 

z ekumenické bohoslužby 2.480 Kč, pod stromeček jsme přidali částku 

ze sborové sbírky 5.520 Kč a výtěžek z benefičních  koncertů pro 

podporované organizace 5.660 Kč. 

V roce 2015 také proběhla řada prací, týkající se údržby 

bystřického sborového domu.  

Vznikla sklepní místnost, která slouží dětem pro nedělní školu a 

náboženství. 

Dokončeno bylo 

položení podlahové 

krytiny a šikovné ruce 

Hany Bučkové a sestry 

farářky Idy Tenglerové  

vymalovaly zeď a 

vyzdobily biblickými 

motivy. Opravilo se 

podbití střechy. Byl 

také obnoven nátěr 

dřevěného plotu. 

Statistické údaje: Naše KS má 93 členů, konalo se 54 bohoslužeb 

s prům. úč. 20, byl 1 výstup,   2 přístupy, 3 úmrtí. 

Biblické se konaly 21x s účastí 6, nábož. pro děti 36 x, Klub 

maminek 10x-6,katecheze dosp. 10x-3, výbor KS 5x-6 

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se podílejí na chodu 

naší KS. Jsou to především bratr farář a sestry farářky dále i sestry 

varhanice N.Robotková a M.Maršálková. Samozřejmě dík patří i 

sestrám, které se střídají v úklidu prostor SD, a dále bratru D.Slámovi a 

J.Kintrovi za veškeré údržbářské práce a sekání trávy.  

Díky za společenství, které zde máme i za možnost naslouchat 

společně Božímu slovu.  

 

                   L.Navrátilová. 
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Křesťanská služba 
 

Opět uběhl rok od té doby, kdy jsme informovaly o tom, jak 

probíhá naše služba pro starší generaci. Jen krátce sdělím, komu píšeme 

k narozeninám a též někdy dle možností uskutečníme osobní návštěvu. 

  Písemné blahopřání píšeme lidem, kteří mají ve sledovaném roce 

75 roků a pak dále těm kteří dosáhnou 80. roku věku a výše. V roce 2015 

jsme poslaly celkem 71 blahopřání, osobní návštěvu jsme uskutečnily u 9 

lidí. Tuto činnost zajišťují Ester Kabíčková, Marta Topinková a Věra 

Trojanová. 

  Máme radost, že naše návštěva trochu přispěje k radosti těch 

druhých, což se často stává. Například krásnou vzpomínku si zasluhuje 

návštěva Jaroslavy Ondráčkové v nemocnici u příležitosti jejích 82. 

narozenin. V nemocnici tráví už několik měsíců a my jsme při její 

návštěvě od ní nezaslechly jediné slovo beznaděje z jejího stavu, což nás 

velmi potěšilo. Její velkou oporou je víra a dodává jí potřebnou sílu 

překonávat různé těžkosti života. Sama byla mnoho let tou ženou, co 

pracovala v křesťanské službě a konala tuto práci velice zodpovědně. 

Musíme říci, že i mnohé jiné ženy a muži neztrácejí svoji víru a naději v 

lásku našeho Pána a Spasitele i když často prožívají ve stáří různé 

těžkosti. 

  Také dostáváme díky za psaná blahopřání a tak jsme rády, že naše 

práce má smysl a přináší druhým radost. Ale na druhé straně musíme 

přiznat, že často nám i tito staří lidé dodávají sílu, což nás hřeje u srdce a 

děkujeme za to. 

  Další naše činnost spočívá v konání setkání s lidmi naší církve v 

DPS za přítomnosti bratra faráře při bohoslužbě s vysluhováním večeře 

Páně o velikonocích a vánocích. Zde máme opět možnost pohovořit s 

těmito lidmi a tyto rozhovory jsou velice milé. Škoda jen, že této 

možnosti setkání nevyužívá více starších lidí, kteří žijí mimo DPS. 

  Na závěr máme na všechny lidi našeho sboru prosbu, aby se na 

starší generaci nezapomínalo. Oni jsou studnicí moudrosti, zkušenosti a 

lásky, zasluhují si naši pozornost a pomoc. 

 

                                                                                   Věra Trojanová 
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Kazatelská stanice Blažkov 
 

  Uplynul rok a jsme před hodnocením práce – života za minulý 

rok. V roce 2015 se nic mimořádného nestalo a tak se zaměřuji jen na to, 

co se událo. 

  Bohoslužby se konaly tak jak v minulých letech, každou čtvrtou 

neděli a o prázdninách každou neděli. Tyto pak byly obohaceny 

přítomností bratří a sester (dětí) ze sborů, které v té době trávili své 

dovolené  - prázdniny v táboře na Blažkově. O náplň se starali faráři a 

farářky z těchto sborů. My jsme bohoslužby zajišťovali jen organizačně a 

technicky, staral se o to především bratr Šutera. Po dvě neděle se navíc 

konaly bohoslužby pro děti, které pobývaly v táboře Olešinky. Tyto 

bohoslužby zastřešoval bratr Pechar. 

  Za celý rok 2015 se konalo 21 shromáždění s celkovou účastí 685 

bratří a sester i dětí. V průměru za celý rok to činilo 32,6 účastníků na 

jedny bohoslužby. O prázdninách se konaly bohoslužby každou neděli 

s průměrnou účastí 59,7 bratří a sester (i dětí). V ostatních byla účast 

12,3; většinou se však pohybovala mezi 4-7 účastníky. Večeře Páně byla 

vysluhována 3x s účastí 31 bratří a sester. V závěru roku se konalo také 

jedno křestní shromáždění. Za celou dobu se vystřídalo při kázáních 12 

kazatelů.  

  Sbírky za celý rok činily 12.976 Kč, z toho bylo předáno do 

tábora 550 Kč. Výběr saláru a příspěvku pro Jeronýmovu Jednotu se 

uskutečnil na jaře a na podzim. Tyto prostředky byly vybírány osobně, 

případě uhrazeny složenkou nebo trvalým příkazem. Za dary a službu, 

kterou vykonávali bratři a sestry, upřímně děkujeme. 

  V roce 2015 byla připomínána skutečnost, která bude v příštím 

čase dost často komentována, a to restituce majetku a s tím související 

samofinancování církve (sborů). Tato bude klást velkou odpovědnost, 

věrnost příslušnosti k církvi (sboru), křesťanské víře. Postupně přestanou 

být dotovány platy farářů či ostatních pracovníků církve. 

  Údržbu (sekání) trávy v zahradě u kostela nám zabezpečovala 

obec Blažkov, za což jsme vděčni. 

  Na shromážděních nám chybí děti – budoucnost sboru, to ale 

souvisí i s tím, že se nekoná náboženství, nebo jen individuálně dle 

možností. 

  V závěru děkujeme především bratru Šuterovi, který trvale a 

obětavě zabezpečuje potřeby kolem užívání kostela a konání bohoslužeb. 
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  Je v běhu další rok (rok 2016) a tak si přejme, aby byl ve všech 

směrech příznivější. 

               Zdeněk Andrejs 

 

 

Pastorační pracovnice 
 

Práci pastorační pracovnice vykonávám od roku 2010. Součástí 

práce jsou návštěvy bratří a sester našeho sboru doma, v nemocnici a 

v domově pro seniory na Mitrově. V loňském roce jsem vykonala 293 

návštěv, ze kterých se vracím převážně povzbuzená, že má tato práce 

opravdu smysl.  Úzce spolupracuji s křesťanskou službou, faráři sboru a 

sestrou kostelnicí.  

Od podzimu se rozjela Kavárnička pro seniory; program pro 

seniory v našem sboru dlouho chyběl, a tak mám ze zájmu o setkávání 

velkou radost. Lidé se na mě mohou kdykoli obrátit. Budu velmi vděčná 

hlavně za upozornění, koho je třeba navštívit nebo pokud je někdo ze 

sboru v nemocnici. S faráři si informace předáváme. Dosti často se o 

pobytu v nemocnici dozvídám až po návratu lidí z nemocnice domů. 

Další součástí mé práce je práce administrativní, od loňského roku 

rozšířená o práci účetní sboru. Komunikuji s úřady (úřad práce, finanční 

úřad, pošta, městský úřad, pojišťovny atd.). Tisknu a zasílám poštou 

sborové dopisy. Zajišťuji platby energií, faktur, hlídám pravidelné platby 

nájemného a vodného ve sborovém domě a platby odpadů.  Zajišťuji 

prodej Na každý den a Evangelického kalendáře. Vedu pokladnu sboru. 

2x ročně rozesílám zpravodaj pro nedělní školu na okolní sbory. Vedu 

sborovou kartotéku a vystavuji potvrzení o darech. Provádím 

inventarizaci majetku sboru. Připravuji žádost o příspěvek na činnost od 

Města NM a provádím vyúčtování. Dále doplňuji na webové stránky 

potřebné informace a shromáždění. Podílím se na přípravách Noci 

kostelů a Adventního jarmarku. K mé práci patří i distribuce plakátů 

propagace všech akcí sboru či balení dárků pro děti k vánocům.  

Moje práce je rozmanitá a zajímavá a přináší mi pocit, že nežijeme 

nadarmo. 

 

 Martina Dvořáková 
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Střední generace 
 

Setkání Střední generace, která se konají třetí úterý v měsíci, 

probíhala v loňském roce pravidelně. Od ledna do června jsme při 

večerních setkáních promýšleli zvěst Ježíšových podobenství. Při 

setkáních, široce otevřených zájemcům ze všech věkových kategorií, 

jsme v roce 2015 měli možnost slyšet řadu zajímavých hostů. Jakub 

Žárský mezi nás přijel s tématem Život lidí a mikrobů na Špicberkách. 

Paní Erika Bezdíčková s námi sdílela svou životní zkušenost  holocaustu,  

dánská reportérka Brit Pliestik Jansen vyprávěla o svém působení na 

Majdanu v létě 2014. Prosetínská farářka Debora Hurtová, která 

studovala v Norsku, se s námi podělila o své postřehy ze života v této 

pozoruhodné zemi i ze života tamější protestantské církve. 

Od podzimu se na organizaci programu setkání podílí Ivo Fiala, 

který v říjnu zorganizoval návštěvu tradiční designerské výstavy Design 

Block v Praze. V průběhu roku jsme také shlédli některé pozoruhodné 

filmy: holandský film Antonie z roku 1995, oceněný Oskarem za nejlepší 

cizojazyčný film či americký film režiséra C. Gillespie Lars a jeho vážná 

známost. 

 

       Ida Tenglerová a Ivo Fiala 

 

 

 

Mládež 
 

Naše mládež se od loňského roku schází společně s mládežníky ze 

Sněžného a Daňkovic. Setkání připravujeme a vedeme s farářem Miki 

Erdingerem střídavě v novoměstské presbyterně a na sněženské faře. Na 

schůzky, které se konají pravidelně jednou měsíčně, přijíždí v průměru 

deset mládežníků. Setkání jsou velmi vydatná, diskusní elán, s nímž 

mladí uvažují o biblických a etických otázkách, většinou vydrží tři až 

čtyři hodiny. Možnost různých aktivit i sdílení v širší skupině, kterou 

nám tato spolupráce přináší, vítá jak mládež tak faráři. 

 

        Ida Tenglerová   
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Pozvánky 
 

 
 

 

 
 

 

 

 Oznámení čtenářům:  

Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 3. dubna 2016.  

Uzávěrka je 27. března 2016.  
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