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Krátce ze staršovstva 
 

- Novou členkou staršovstva, se po odstoupení Jana Oravce, stala 

Markéta Šimková z Křídel. 

- Sbor obdržel žádost o souhlas se stavbou vodovodní přípojky k 

bytovému domu č.p. 864 přes území parku. V ochranném pásmu by 

bylo cca 90 m
2
. Starošovstvo rozhodnutí odložilo na dubnové jednání. 

Kurátor byl pověřen jednáním s Vodárenskou a.s., aby zjistil více 

informací o podmínkách ochranného pásma a případné kompenzaci za 

věcné břemeno. 

- Staršovstvo připravilo návrh programu sborového shromáždění. 

Podněty je možné odevzdávat do připravené krabice ve věži, případně 

odeslat e-mailem na adresu: nove-mesto-na-morave@evangnet.cz 

- Příští staršovstvo bude ve středu 3. dubna 2019 od 18:00 hodin.  

 

 

Zprávy ze sboru 
 

Sbírka na Úsměváčky vynesla v našem sboru  

částku 2.650,- Kč. 

Sbírka pro křesťanskou službu vynesla částku 4.443,- Kč.  

Všem kdo jste přispěli, děkujeme. 

 

VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ 

24.3.2019 se bude konat pouze v Novém Městě na Moravě 

Výroční sborové shromáždění. Pokud budete mít nějaké podněty a 

připomínky, bude tak možné učinit vhozením do krabice od 3.3.2019 a 

také od tohoto termínu budete moci nahlédnout do seznamu členů 

s hlasovným právem. 

Program VSS 24. března 2019 
 

1. Volba činovníků 

2. Rozprava ke zprávám za rok 2018 

3. Schválení výsledku hospodaření za rok 2018 a schválení 

rozpočtu na rok 2019 + zpráva revizora účtu 

4. Rozhodnutí o rozdělení části peněz za prodej sborového domu, 

dle návrhu staršovstva z 23. ledna 2019 

5. Různé 

mailto:nove-mesto-na-morave@evangnet.cz
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- instalace Ondřeje Rumla - neděle 8. září 2019 

- návštěva z Betzingen - informace Lenka Lišková 

- Sjezd (nejen) evangelické mládeže 4. - 6. října 2019 

- úpravy na faře a v okolí 

 

5.3. Divišov 18.00 – biblická hodina 

8.3. NM 19.30 – schůzka učitelů NŠ 

10.3. 1. postní neděle – By 7.50, NM 9.00 – bohoslužby s VP 

12.3. NM 19.30 – Kruh 

14.3. By 17.00 – biblická hodina (liché týdny) 

NM 18.30 – biblická hodina (liché týdny 

19.3. NM 9.30 – Kavárnička pro seniory – Vojtěch Zikmund – 

bude vyprávět o své cestě do Banátu 

19.3. NM 19.30 – Střední generace – promítání filmu 

20.3. Divišov 18.00 – biblická hodina 

24.3. Pouze v NM v 9.00 – Výroční sborové shromáždění 

28.3. BY 17.00  - biblická hodina (liché týdny) 

NM 18.30 – biblická hodina (liché týdny) 

3.4. Divišov 18.00 – biblická hodina 

9.4. NM 10.00 – Kavárnička pro seniory – Výzkum lidové 

stravy – hostem bude Silva Smutná z Regionálního 

pracoviště tradiční lidové kultury Muzea Vysočiny Třebíč 

POZOR výjimečně změna času i data!!!!! 

9.4. NM 19.30 - kruh 

5.4. NM 19.30 – schůzka učitelů NŠ 

 

 

Kazatelé sloužící v našem sboru v únoru 

3.3.  Tomáš Potoček 

10.3. Pavel Jánošík 

17.3. Vladimír Hauser 

24.3. Jan Keřkovský 

31.3. Dana Konvalinková 

7.4. Pavel Pokorný 
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Zprávy ze seniorátu 
 

POZVÁNÍ DO SBORŮ 

Horní Dubenky: 

23.3. od 16: 00 Přástky na faře – tkaní 

29.-30. 3. Nocování na faře 

 

Jihlava: 

10.3. od 17:30 Něco pro uši, pro oči i pro duši. Téma: „Když je duše 

donaha“, hraje kvartet Fortnight. 

 

Velké Meziříčí: 

15.3. od 18h (nejen) sborová večeře s Janošíkovými 

16.3. od 18h filmový klub mládeže (otevřený vší mládeži ;-) 

27.3. od 17.30 večer s Michaelem Mikim Erdingerem: Jak se žije...na 

Ukrajině 

30.3. Diakonie - svépomocná skupina Pečuj doma s námi 

30.3. od 18h Pavel Konvalinka a Helena Pipová: Panama očima Čechů 

a křesťanů 

 

Žďár nad Sázavou: 

21.3. 16:00 KD Vysočany - Světový den modliteb (žen) 

9.3. 10:00-16:00 modlitebna - Diakonie ČCE, Pečuj doma - 

svépomocná skupina 

10.3. 18:00 Batyskaf - bohoslužby (viz příloha) 

13.3. 18:00  modlitebna - večer s hostem - Miki Erdinger, povídání o 

půlroční zkušené na Ukrajině' 

14.3. 10:00 Domov klidného stáří - bohoslužby (A.Hatajová) 

 

VÝHLED DÁLE 

 

28. dubna v Havlíčkově Brodě: Seniorátní setkání (dříve nazýváno 

Presbyterní konference). Téma: Nová agenda, hosté: Radka Včelná a 

Vladimír Zikmund. 

 

26. května v Opatově: Výročí 150 let od postavení kostela 
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Zpráva administrátora 
 

Novoměstský sbor zažívá situaci, kterou dlouho nepamatuje – že 

oba farářské úvazky zůstaly neobsazené. Mám za to, že to je kromě 

těžkostí pro každý sbor i určitá šance (pokud takový stav ovšem netrvá 

dlouhá léta): mimo jiné se zjišťuje, kolik a jakých prací je třeba 

zajistit, zorganizovat, udělat, a můžeme si přitom ujasňovat, co vlastně 

chceme od svého budoucího faráře a co chceme nadále vyřizovat jinak 

(bez něj). 

Mně připadla od září 2018 do srpna 2019 role administrátora. 

Děkuju, že jste se chopili řady záležitostí, které bych na dálku sotva 

obstarával. (Teď by měla následovat řada jmen, komu všemu děkuju, 

ale já s dovolením jmenovat nebudu, protože bych na někoho mohl 

zapomenout a to bych nerad.) Je vás opravdu spousta, kdo jste se 

něčeho ze sborové práce ujali – moc děkuju a mám naději, že s 

příchodem nového faráře vaše aktivita neustane. 

V novoměstském sboru se schází několik skupin, které se od sebe 

liší opravdu všeličíms a přitom patří spolu dohromady a vědí to. 

Myslím si, že to je ostatně jeden z úkolů církve – dávat lidi 

dohromady, aby nezůstali sami nebo nežili jen ve své sociální bublině. 

Odlišné názory a přístupy bývají slyšet i na staršovstvu – členové 

sboru, kteří tam jednají, přitom dokázali vytvořit velmi dobrou a 

dělnou atmosféru, i za to dík. Vím ze zápisů předchozích sborových 

shromáždění, že novoměstský sbor dokáže o některých problémech 

opakovaně jednat a hlasovat po léta, než se dobere výsledku, a 

nebývají to zrovna otázky života a smrti (v církvi se konflikty typicky 

týkávají spíš méně důležitých věcí, o to prudší a trvanlivější však 

dovedou být). Tak to má ve větší nebo menší míře každý sbor a všichni 

se učíme od Komenského generace rozlišovat, co je podstatné (víra, 

naděje, láska), co je jen ve službě (třeba církev, Písmo, svátosti) a co se 

klidně případ od případu může měnit. 

Na závěr ještě jedna administrátorská poznámka: dojet v neděli z 

Jihlavy do Bystřice na 7.50 není v zimě (někdy) úplně snadné, ale 

opravdový adrenalin to je až o hodinu později při stíhání začátku 

bohoslužeb v Novém Městě. Pozdržet se s bystřickými na pár slov je 

zcela vyloučeno. Pokud by novoměstští byli ochotni začínat v 9.15, 

docela by tím prospěli výše zmíněným vazbám mezi lidmi (a farář by 

si nehrál na piráta silnic). 
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Některé sbory propadají chmurným obavám, jsou-li ještě 

schopny samostatného života. Novoměstský sbor životaschopný je a 

dělá spoustu dobré a potřebné práce. Tak za to Pánu Bohu dík (a vám 

samozřejmě taky). 

Jan Keřkovský, administrátor 

 

 

Sborový dům v roce 2018.  
 

V roce 2018 bylo na VSS rozhodnuto, že dojde k prodeji tzv. 

Sborového domu na ulici Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě. 

Na základě tohoto rozhodnutí začalo staršovstvo podnikat nutné kroky 

k provedení tohoto rozhodnutí.  

Jedním z kroků bylo nutné ukončit nájemní smlouvy se 

stávajícími nájemníky. Pan Stanislav Jež se odstěhoval na konci 

dubna, s paní Vokounovou to byl trochu problém - chtěla využít 

nájemní smlouvu co možná nejdéle i s přihlédnutím na očekávání 

dalšího potomka do rodiny. Ještě větší problém pak byl pro paní 

Vokounovou ( ale i pro pana Stanislava Ježe, i když menší) další 

platba nájemného. Nakonec po vleklých domluvách a několika 

ústupcích z naší strany došlo v polovině září k odstěhování i této 

rodiny. Tato dobrá zpráva byla zkalena výší nezaplacených částek za 

nájemné a zálohu na vodné a stočné. Po rodině paní Vokounové zůstal 

dluh v celkové výši 35.405,- Kč (nezaplacené nájemné, dluh na 

vodném a stočném + zaplacení za kontejnery s odpadem, který byl 

odvezen ze SD po jejich opuštění domu + elektroinstalace po odpojené 

elektřině). Po panu Ježovi zůstal dluh ve výši 4 978,-Kč (nezaplacené 

nájemné). S ním je domluvený splátkový kalendář na rok 2019  

Dobrou zprávou byl počet ochotných bratří a sester, kteří se 

zapojili do společné brigády na vyklízení tohoto objektu. Za to jim 

patří vděčné poděkování.  

Následná dražba objektu byla zadána firmě Fortis, která celý 

proces provedla a výsledná částka dražby byla pro mě osobně 

překvapivá svojí výší. Novými majiteli se za cenu 5 600 000,-Kč stali 

manželé Radim a Libuše Kaláškovi - členové našeho sboru. Přeji jim 

hodně zdaru, vytrvalosti, pevných nervů a sil při péči o tuto zajímavou 

nemovitost.  
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Bohužel prodejem nemovitosti ještě všechny starosti neskončily. 

V průběhu odstěhování nájemníků byl z naší strany vznesen i 

požadavek, aby také dokončili potřebné formality s místem trvalého 

bydliště. Přes opakované ujištění a slib paní Vokounové, že to jistě 

provede, k tomuto bohužel nedošlo. Pan Jež si bez problémů své trvalé 

bydliště změnil. Nyní probíhá řízení na Městském úřadě na odhlášení 

trvalého bydliště paní Vokounové a jejích nezletilých dětí.  

Druhou starostí, které muselo staršovstvo rozhodnout, byla 

otázka dluhů, které po nájemnících zůstaly. Paní Vokounová přestala 

zcela komunikovat jak přes mail, tak i na telefony nijakým způsobem 

nereaguje. Pan Jež přislíbil situaci řešit. Paní Vokounová se dle 

dostupných informací v Novém Městě již nezdržuje, kde bydlí není 

známo.  

Staršovstvo projednalo oba případy a požádala o odborný 

posudek pana JUDr. Igora Osvalda. Ten po prostudování doložených 

materiálů (výše vymáhané částky, výpisy z exekucí paní Vokounové - 

již nyní probíhá 5 exekucí na její osobu) doporučil tuto částku 

nevymáhat. Vynaložená energie a finance nutné k placení exekutora se 

rozhodně nevyplatí ani z krátkodobého, ani dlouhodobého hlediska. 

Staršovstvo tedy na svém zasedání rozhodlo pozastavit exekuční 

vymáhání této dlužné částky.   
 

Prodejem této nemovitosti tak končí dlouhá kapitola žití našeho 

sboru. O problematice SD jednalo nesčetněkrát staršovstvo od první 

schůze, na které jsem byl před mnoha lety přítomen. Desítky a stovky 

hodin strávených ať už diskuzemi, nebo praktickým řešením věcí 

potřebných jsem byl pohlcen nejen já, ale i mnoho dalších lidí, kteří 

hledali to nejlepší řešení jak pro dům samotný, tak i pro sbor. 

Prodejem toto řešení nastalo, osobně věřím, že pro tento dům sám o 

sobě je řešením jistě dobrým. Vzhledem k tomu jak znám Radima a 

Líbu, tak se o dům postarají dobře. Jak naloží sbor s utrženými 

prostředky je věcí budoucí a doufám, že to bude řešení dobré a 

přímočaré.  
 

Něco osobního.  

přijetím funkce správce SD jsem přijal svůj díl kolektivní 

odpovědnosti za věc. Tato zkušenost mne obohatila o mnoho nového. 

Konstruktivní myšlení a spolupráce s úřady. Vysvětlování a 

přesvědčování lidí okolo mě o určité myšlence. Sdílení nadějí na nový 
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a poklidnější život s lidmi, kteří se životem probíjejí velmi obtížně. 

Podporu od lidí ze sboru, že to má smysl. Pochopitelně jsem také o 

něco chudší :-) Ideál možnosti věřit obecně komukoli vzal za své. 

Princip, že když se férově (podle mých-samozřejmě subjektivních-

měřítek) chovám já, tak přece to nejde se chovat tak zcela diametrálně 

opačně- tak ten je taky pryč. Jde to. Moje měřítka jsou jen moje a pro 

jiné nemusí platit. Po tolika do očí vyřčených lží a polopravd už asi 

nebudu nikdy takovým naivkou, jakým jsem býval před započetím své 

správcovské funkce. “Slova padaj na zem, aby řeč nestála” - Tatabojs. 

Taky vím, že i já měl rezervy a že jsem ne vždy řešil nebo tlačil věci 

správným směrem. Vím, že Boží milosrdenství přikrývá naše hříchy a 

selhání. Bohudík i ty moje.  

Sborový dům bude brzy uzavřená (pro mě určitě) kapitola a budu 

mít víc síly podnikat dobré (doufám :-) ) věci pro sebe i druhé. Už se 

na ně těším. Sepsání tohoto článku mě stálo velké osobní sebezapření a 

úsilí. Ale mám to za sebou :-). Pán Bůh zaplať.  

 

Václav Peňáz , správce Sborového domu ve výslužbě.    

 

Zpráva kurátora  
 

V roce 2018 jsme mnohokrát slyšeli slova o tom, že naše 

společnost je rozdělená. Ano, společnost je rozdělená – a nebyla 

rozdělená jenom v loňském roce, byla rozdělená dávno před tím. 

V podstatě je rozdělená od nepaměti. Jsme lidé různí s rozdílnými 

názory a jiným pohledem na události, které se kolem nás odehrávají. 

Neshodneme se s politiky, se svým šéfem v práci, ale i s těmi 

nejbližšími – se svými rodiči, dětmi, manželi či manželkami, partnery 

či partnerkami. Neshodneme se ani uvnitř našeho sboru. Někdy to pak 

vypadá, že žijeme ve vlastních bublinách, a místo upřímného 

rozhovoru s těmi, se kterými bychom právě pro své rozdílné názory 

měli mluvit, hledáme lidi stejného smýšlení jenom proto, abychom 

mohli druhou skupinu potupit. Jsme pak přesvědčeni, že jenom naše 

názory, ale i naše víra je ta správná. Jak ale poznáme, že naše víra je 

dost tradiční, nebo až příliš netradiční? Víra je přeci jenom jedna a my 

ji nemůžeme měřit, jak nedávno ve svém kázání poznamenal jeden 

z našich hostujících kazatelů: „Kde máme „vírometr“, kterým bychom 

ji změřili?“ Naše víra je společná. Chtěl bych tedy vyjádřit naději, že 
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tento rok pro nás může být příležitostí pro to, abychom dokázali vyjít 

ze svých bublin, a naslouchat druhým. Není to jednoduché, ale je to 

užitečné. Díky tomu se můžeme posunout z místa, vyjít ze životních 

pastí v nichž jsme uvízli.  
 

Hospodaření sboru 

Financování provozu sboru je stále více závislé na ochotě všech 

jeho členů. Chtěl bych tedy poděkovat těm, kteří se pravidelnými 

platbami podílejí na sborových příjmech. Z těchto peněz můžeme 

financovat nejenom příspěvek na mzdu faráře a běžné provozní 

výdaje, ale také přibližovat naši činnost svému nejbližšímu okolí. Za 

důležité považují zmínit, že velmi stojíme o to, aby co nejvíce našich 

členů platilo salár trvalým příkazem. Pravidelný příjem je důležitý pro 

klidnější plánování provozních aktivit sboru. Díky obětavosti našich 

členů tak tedy můžeme kromě běžných provozních výdajů vytvářet 

rezervní fond pro příští roky. 
 

Sborový dům 

Po letitých diskusích kolem sborového domu v Novém Městě na 

Moravě se sbor usnesl na jeho prodeji. Staršovstvo pak připravilo 

návrh na využití peněz, které získalo jeho prodejem. Sborovému 

shromáždění navrhujeme, aby maximálně polovinu peněz použilo na 

rekonstrukci sborového domu v Bystřici nad Pernštejnem a zbytek 

peněz uložilo na termínovaný vklad. Dále bychom pak chtěli 

diskutovat o dalších prioritách našeho sboru.  
 

Faráři 

V polovině loňský prázdnin jsme se rozloučili se Šormovými. 

Byli u nás celkem třináct let. S radostí a nadějí očekáváme příchod 

Rumlových, kteří se na faru nastěhují v polovině srpna a 8. září 2019 

pak bude Ondřej Ruml instalován za kazatele našeho sboru.  

Jsem rád, že se i v tomto mezidobí podařilo zachovat většinu 

sborových aktivit, i když občas někdo z nás musel „zkousnout“ něco 

méně tradičního, ale doufám o to více obohacujícího. Myslím, že díky 

tomuto mezičasu bez faráře máme také možnost více vnímat drobnosti, 

které se odehrávají v našem sboru, a které jej udržují v provozu a 

pohromadě. Ty drobnosti zajišťuje poměrně velká skupina lidí, jejichž 

práce a podpora je pro mnohé „neviditelná“, možná proto ji bereme za 

samozřejmou, ale jen do okamžiku, kdy to někde zadrhne, což se stane 
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nejenom ve sboru, ale i v práce v rodině, a pak možná zbytečně máme 

pocit, že je všechno špatně. Chci ještě jednou vyjádřit naději, že 

budeme mít dost tolerance přijímat věci nové, a že k sobě dokážeme 

být upřímní. 

 

Petr Hladík, kurátor sboru 

 

 

Kavárnička pro seniory 
 

Kavárnička pro seniory se těší stále oblibě. Průměrná 

návštěvnost, která se po tři předcházející roky držela na čísle 19, 

vystoupila v loňském roce na 21. Loňský rok byl jubilejní. Vzpomínali 

jsme 100 let vzniku republiky a s tím souviselo i 100. výročí vzniku 

naší církve. Novoměstský sbor oslavil 120 let postavení kostela.  

Těmto výročím jsme věnovali pozornost. Hosty byli tři faráři – 

bratr Šorm hovořil o dějinách církve, bratr Ondřej Ruml o vztahu 

křesťana a války a bratr Keller připomněl období totality, ale 

především ovládl shromáždění svým neuvěřitelným optimismem.  

O současném dění a životě církve s námi přijel besedovat 

dokonce bratr synodní senior Daniel Ženatý. Jednu Kavárničku jsem 

také věnovali vlastním vzpomínkám na osobnosti, které nás kdysi 

přivedli k víře a připravovali nás ke konfirmaci.  

Na přání členů byla naším hostem i bývalá redaktorka 

brněnského rozhlasu Věra Rudolfová, která vydala další knihu o 

kulturních osobnostech Vysočiny. 

Celoroční program byl tedy následující: 

 Vznik a počáteční historie církve – Zdeněk Šorm 

 O mateřských sborech 

 O Rusku – Jan Teplý 

 Kavárnička s Danielem Ženatým 

 O Barmě – Radek Kašpar 

 O Izraeli – Jana Fialová  

 O svých knihách – Věra Rudolfová 

 Válka a křesťan pohledem P. Pitra, D. Bonhoeffra a P. 

Šimsy 

 Historie církve především v době normalizace – Jan Keller 
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 Adventní tvoření a písně s Jaroslavem Ondráčkem 

Věříme, že se nám podaří v zajímavých besedách pokračovat a 

zveme další zájemce – přijďte mezi nás. 

 

Jana Černá, Martina Dvořáková a Ema Oravcová 

 

 

Zpráva z Kazatelské stanice v Bystřici n.P. 
za rok 2018. 

            

Sborový život v naší kazatelské stanici stejně jako v celém sboru 

byl poznamenán ve 2.polovině roku  odstěhováním br. f. Z. Šorma. 

Zrušili jsme posunutí času /u rodinných bohoslužeb 10.30/,  vzhledem 

ke střídání kazatelů a začínáme vždy 7.50 hod. 

V lednu v pravidelném Týdnu modliteb jsme uskutečnili 

ekumenickou bohoslužbu spolu s katolickou církví a křesťanským 

sdružením za účastí 33 bratří a sester. Sbírka ve výši 2.150,-Kč byla 

věnována neziskové organizaci Usměváčci z Bystřice n.P. 

Děti se scházely na náboženství v počtu 5 a vede je s.Hana 

Bučková. Od září se schází ve Sborovém domě skupinka starších děti 

pod vedením s. f. Debory Hurtové z Prosetína.  

Každý čtvrtek se pravidelně konají biblické hodiny. Do června 

jsme probírali knihu Přísloví, od října se s br. farářem Keřkovským 

zamýšlíme nad  Vyznáním víry. Jako každý rok, tak i loni jsme 

připravili na Zelený čtvrtek Pašije. V dubnu se konala společná 

biblická hodina s divišovskými, na níž si sestra Liba Králová připravila 

velmi poutavé povídání o cestě po Austrálii. Závěrečnou biblickou s 

posezením a také rozloučením s br. f. Šormem a jeho ženou Rút se 

uskutečnilo v červnu. Na Štědrý den se opět konaly v našem 

společenství Nešpory a bylo to velmi milé vstoupení do vánočního 

času.  

Také jsme připravili a uskutečnili 2x čtené bohoslužby, na nichž 

se podílelo několik členů KS.  

U příležitosti 92. narozenin jsme navštívily sestru Kovářovou, 

která bývala stálou účastnicí bohoslužeb i biblických hodin a stále se 

zajímá o vše, co se v naší KS i ve sboru děje. Další velmi milé setkání 

se konalo se sestrou Kintrovou, které zdraví neumožňuje zúčastnit se 
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bohoslužeb. Spolu se s. f.Slámovou jsme jí navštívily a připravily 

Večeři Páně. 

Myslíme také na pravidelné účastníky bohoslužeb manžele 

Maršálkovi/ sestra varhanice/, kterým zdravotní problémy brání v 

návštěvě bohoslužeb. Snažíme se být v kontaktu se všemi 

prostřednictvím nahraných kazet s bohoslužbami. 

Během roku jsme zakoupili nové piano. Teď ale nastává 

problém, kdo na něj bude hrát, protože s. Sára Nováková jde na 

mateřskou dovolenou a s. Robotková se necítí na hraní každý týden. 

Na tomto místě bych jim ráda poděkovala za tuto službu. Stejně tak 

všem, kteří se starají o chod našeho sborového domu a také o zahradu. 

 

        Ludmila Navrátilová 

 

 

Zpráva za KS Blažkov 
 

V Blažkově se uskutečnilo 19 bohoslužeb. Deset bohoslužeb 

vykonal FS ČCE v NMNM, 9 bohoslužeb pak vykonali faráři z Brna v 

rámci tábora. Účast na bohoslužbách v Blažkově celkem 94 lidí, sbírka 

5530 KČ. Táborová účast 384 lidí, sbírka 6786 KČ. V letošním roce 

kázalo 13 farářů, byla vysluhována  2x večeře Páně. 

 

   Libor Král 

 

 

Naneia – pěvecký sbor a jeho činnost v roce 
2018 

 

Ženský pěvecký sbor Naenia se pravidelně schází v presbyterně 

každý čtvrtek od 19 hodin. Stále nás přibývá. Jde nám především o 

zpívání, práci s naším hlasem, nacvičování duchovních i světských 

písní. Vytváří se zde ale i jakési společenství, které spojuje společný 

zájem o hudbu a které je duchovně naplňováno zpěvem při 

bohoslužbách. Stejně jako loni jsme se podílely zpěvem na několika 

bohoslužbách a zpěvem jsme také přispěly k programu Noci kostelů. 

Opět se uskutečnila 8.3.2018 vzpomínková akce Pamatuj, která si 
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klade za cíl připomenout vyhlazení několika tisíc českých  židů 

v Osvětimi za Druhé světové války.  Nesmím také zapomenout na 

zpěv u kaple svaté rodiny ve Věcově na sklonku léta. S dětmi jsme 

tentokrát spolupracovaly při hudebním doprovodu vánoční hry  

24.12.2018.  S Vánocemi je spojené ještě zpívání při rozsvěcování 

vánočního stromu 1.12.2018, vánoční koncert v Jimramově 

26.12.2018. Do novoměstského kostela nás přizval mužský pěvecký 

sbor Novocantus k účinkování na Novoročním koncertu 3.1.2018.  

 

       Jana Kabrdová 

 

 

Střední generace 
        

Na střední generaci jsme se scházeli pravidelně každé třetí úterý 

v měsíci kromě měsíců letních. Stalo se již tradicí, že tato setkání jsou 

pro všechny věkové kategorie a že zveme návštěvníky mimo náš sbor. 

Program byl letos tvořen především besedami  převážně s 

církevní a sociální tématikou, film rovněž s touto tématikou byl 

zařazen dvakrát a dvakrát jsme promítali a povídali si o cestách. 

Chtěl bych poděkovat panu Jaroslavu Ondráčkovi, který se 

velkou měrou podílel na návrzích a i realizaci přednášek v letošním 

roce. Je škoda, že střední generace našeho sboru jeví o setkání jen 

malý zájem. 

      Průměrná návštěvnost setkání byla 10 osob.   

 

         Ivoš Fiala 

       

      

Zpráva kulturní komise  
 

V uplynulém roce jsme slavili dvě výročí. 100. let ČCE a 120. let 

od postavení našeho kostela. Tyto příležitosti jsme se rozhodli 

připomínat v průběhu celého roku cyklem s názvem Proč jsme tady? 

Proč jsme tady.  
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Cílem tohoto projektu bylo přiblížit široké veřejnosti život 

našeho sboru v mnoha jeho podobách. Na pořádání akcí získal sbor 

grant 30.000,- Kč od Města Nové Město na Moravě z programu 

Novoměstská kultura. Dalších 20.000,- Kč nám poskytl v rámci svého 

grantového programu Horácký seniorát. Za stěžejní považuji jubilejní 

kázání, na které jsme v průběhu roku pozvali různé osobnosti z naší 

církve. Celkem se u nás v rámci tohoto cyklu představilo dvanáct 

kazatelů (Ondřej Ruml,Jan Keřkovský, Pavel Pokorný, Jan Čapek, 

Miroslav Erdinger, Zdeněk Šorm, Richard Dračka, Vladimír Zikmund, 

Štěpán Hájek, Daniel Ženatý, Petr P. Payne a Ondřej Macek). 

Uspořádali jsme také akce, kterými jsme chtěli přestavit naši církev a 

náš sbor jako společenství aktivních lidí s dlouholetou tradicí a 

širokým záběrem aktivit, přístupným i lidem mimo církev. Z těchto 

akcí bych rád zmínil Noc kostelů (25. května 2018), Zahradní slavnost 

(17. června 2018), Slavnost ke 120. výročí postavení kostela (9. září 

2018) a dále pak Novoroční koncert pěveckých sborů (1.ledna 2018), 

Velikonoční koncert (1. dubna 2018), Listopadový koncert (18. 

listopadu 2018). Průměrná účast na každé akci byla 150 návštěvníků. 

Podařilo se nám také vydat almanach ke 120. výročí postavení kostela.  

Chtěl bych poděkovat všem členům našeho sboru i našim 

příznivcům za podporu jednotlivých akcí, také za jejich čas, který 

věnovali různým aktivitám. Bez této pomoci bychom nemohli takové 

množství akcí připravit. 

 

Petr Hladík, kurátor sboru  

  

  

Zpráva křesťanské služby    
 

 Milí bratří a sestry, 

       

      ani se nám to nezdá a už je další rok za námi a pokoušíme se 

trochu vrátit a hodnotit. Vlastně se toho našeho způsobu gratulací moc 

nezměnilo, jen se střídají jména jiných oslavenců. Naše trio se 

omlouvá, že se nám nechtě nepodařilo přání vždycky včas poslat a tak 

prosíme za prominutí. Pravda ale je, že vám píšeme rády a věříme, že 

vás tak překvapíme a potěšíme. Někdy nás pozvete ke společnému 

posezení a besedování a tak se dovídáme zase vaše zkušenosti a 
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zážitky, trable i radosti a vzájemně se můžeme povzbudit a zažít 

příjemné chvíle. Kéž prožijete další vlídný rok v Boží ochraně ve 

společenství našeho sboru, kdy můžeme na sebe myslet i když 

nevidíme. 

 

Zdraví Vás sestry: 

   M. Topinková,  V. Trojanová,  E. Kabíčková. 

 

  

Jak se vede „nedělce“? 
 

V uplynulém roce jsme se my, učitelé nedělní školy, potkávali s 

různými změnami. Některé nás posílily. Především to, že máme nové 

učitele v týmu, a za to jsme rádi a vděční. Jiné nás prověřily – hlavně 

to, že musíme fungovat víc samostatně bez každo-měsíční farářské 

podpory. S tím jsme se snad celkem statečně vyrovnali skrze aktivní a 

zodpovědné přípravy na společné schůzky. 

I přes tyto interní změny zůstává jinak v nedělce mnohé při 

starém – děti se stále schází během nedělních bohoslužeb ve skupinách 

(starší a mladší děti). Po společné písničce pracuje každá skupina 

zvlášť a její učitel se snaží s dětmi spoluprožít a uchopit biblickou 

zvěst. Probírali jsme novozákonní texty (evangelia a skutky apoštolů). 

Dětí se scházel různý počet (v průměru 10-15). 

Kromě pravidelných setkání v neděli se děti a učitelé vzájemně 

obohacovali během různých mimořádných a příležitostných akcí ( 

rodinná odpoledne, Zelený čtvrtek pro děti je v našem sboru již 

skvělou tradicí, Velikonoční pondělí pro děti, dětská tržnice na 

adventním jarmarku, nácvik vánoční hry). 

Cílem nedělní školy, tak jak ji vidíme my, je především pomoct 

dětem budovat společenství – vzájemné vztahy, společné zážitky, 

sdílení hodnot. Chtěli bychom, aby děti cítily novoměstský sbor jako 

svůj, jako prostor, kde jsou rádi, kde má smysl být. K tomuto cíli se 

snažíme směřovat nedělku každý týden a kvůli tomuto cíli se také 

chceme s dětmi potkávat při dalších příležitostech, víc se poznávat a 

zažívat věci spolu. Moc oceníme, když nás v tom rodiče dětí ze sboru 

podpoří svojí účastí. 

 

Markéta Popelová Nečasová 
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Zpráva pastoračních pracovnic 
 

Práci pastorační pracovnice vykonávám od roku 2010. Také 

v loňském roce jsem se o úvazek dělila s Emou Oravcovou. Od 

letošního roku budu pastorační pracovníci opět sama a to na ¾ úvazek. 

Důležitou částí práce jsou návštěvy bratří a sester našeho sboru 

doma, v nemocnici, v DPS a v domově pro seniory na Mitrově. 

V loňském roce jsme vykonaly 155 návštěv. Neobsazenost sboru 

farářem ukázalo, kolik administrativy a práce zastal farář. Proto jsem 

občas místo návštěv u členů sboru musela čas trávit vyřizováním 

neodkladné administrativní práce v kanceláři. Již se těším, že 

s nástupem Ondřeje Rumla budu mít opět více času na osobní setkání. 

Velmi se na ně těším a jsou pro mne obohacením. 

Úzce spolupracuji s křesťanskou službou, administrátorem sboru, 

kurátorem, staršovstvem a nemocničním kaplanem. Komunikuji také 

s žadateli o pohřby, svatby a křty a odkazuji je na administrátora. Jsem 

takovým „koordinátorem“ na faře.  

Pokračujeme v Kavárničce pro seniory. Témata jsou zajímavá. 

Pokud byste chtěli na kavárničce nějaké téma slyšet, prosím dejte mi 

vědět, budu za ně velmi vděčná.   

Pokud víte o někom, koho je třeba navštívit, nebo pokud je někdo 

ze sboru v nemocnici, dejte mi prosím vědět, mrzí mne, když se o této 

situaci dozvím, až po návratu lidí z nemocnice domů. 

Další součástí naší práce je práce administrativní. Komunikuji 

s úřady (úřad práce, finanční úřad, pošta, městský úřad, pojišťovny 

atd.). Tiskneme a zasíláme poštou sborové dopisy a zasíláme gratulace 

členům sboru k významným životním jubileum. Nekonkurujeme 

křesťanské službě. 2x ročně rozesíláme zpravodaj pro nedělní školu na 

okolní sbory. Provádíme inventarizaci majetku sboru. Podílíme se na 

přípravách noci kostelů a adventního jarmarku. Distribuce plakátů a 

výlepů na všechny akce sboru.  

Já ještě vedu účetnictví sboru. Zajišťuji platby energií, faktur, 

hlídám pravidelné platby nájemného, nyní u nájemnic na faře a také ve 

sborovém domě v Bystřici.  Zajišťuji prodej Na každý den a 

Evangelického kalendáře. Vedu pokladnu sboru, sborovou kartotéku a 

vystavuji potvrzení o darech. Připravuji žádost o příspěvek na činnost 

od městského úřadu a provádím vyúčtování. Dále doplňuji na webové 

stránky potřebné informace a shromáždění.  
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Jsem zapojená do projektu Diakonie, Pečuj doma a s námi, který 

slouží jako podpora pro laické pečující, v loňském roce proběhly kurzy 

ve Velkém Meziříčí a ve Žďáře nad Sázavou. A na faře také sídlí 

poradna pro laické pečující. Také tímto bych Vás ráda požádala, 

abyste doporučili pečujícím, pokud si nevědí rady, naše služby. 

Naše práce je rozmanitá a zajímavá a přináší nám pocit, že 

nežijeme nadarmo. 

Za pastorační pracovnice Emu Oravcovou a Martinu Dvořákovou 

zapsala 

 Martina Dvořáková 

 

 

Zpráva Kruh 
 

Zprávu za Kruh začínám trochou statistiky. Proběhlo 10 

pravidelných setkání ( každé druhé úterý v měsíci, kromě letních 

prázdnin) a dvě mimořádná. Mimořádná byla vlastně přípravou na 

Adventní jarmark na jednom se dělaly adventní věnce a druhé bylo ve 

znamení chystání vlastního jarmarku.  

Průměrná účast byla 11 tvořivých žen. Během Kruhu 2018 jsme 

se seznámily s rydly nožíky a lipovým dřevem. Na prodejním jarmarku 

jste mohli zakoupit naše vyřezávané ovečky a ptáčky. Pletly jsme i 

klece z pedigu, vyráběly broučky z šustí a velký úspěch mely i betlémy 

z juty. 

Nejkrásnější , ale bylo setkání poslední – prosincové, které 

připravila Jana Rusňáková. Bylo nám oznámeno předvánoční setkání 

s překvapením. Překvapení bylo hned několik. Prvním byl Vojta 

Zikmund, který nám v setmělém kostele přečetl z Bible vánoční 

příběh, dále jsme se zaposlouchali do Čapkových Apokryfů –„Svatá 

noc“. Každý z přítomných dostal milý dárek v podobě zdobené 

perníkové koule a kde se vzalo tu se vzalo i pohoštění . Za tento 

kouzelný večer patří velký dík Vojtovi a sestrám Janě a Lence.  

 

Za Kruh Markéta Šimková 
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Výkaz hospodaření sboru k 31.12.2018  
 
Farní sbor ČCE:  Nové Město na Moravě  
Evidenční číslo sboru:  1008  
Seniorát:  Horácký  
Číslo bank. účtu:   1473163349/0800  
 

Č. Ukazatel   
rozpočet 2018 

skutečnost 
2018 rozpočet 2019 

1 
Spotřební a kancel. 
materiál, zboží 

                                         
501     205824,00 76 464,00 100000,00 

2 Spotřeba energie 
                                 

502 503     165000,00 138 899,00 165000,00 

3 
Prodané zboží (zboží k 
prodeji) 

                                         
504       0,00   

4 Běžná údržba 
                                         

511     50000,00 11 782,00 250000,00 

5 Cestovné 
                                         

512     6000,00 12 502,00 10000,00 

6 
Prezentace - dary 
křesť.služby a 
sbor.pohošt. 

                                         
513     33000,00 13 402,00 25000,00 

7 Telekomunikace 
                                         

518     22000,00 14 288,00 20000,00 

8 Placené nájemné 
                                         

518     0,00     

9 
Spotřeba ostatních 
služeb 

                                         
518     100000,00 355 641,00 100000,00 

10 
Mzdové náklady vč. 
pojištění 

         521 
524 525 
527 528     140000,00 147 905,00 200000,00 

11 Daně a poplatky 
                         

531 532 
538     3000,00 5 423,00 5000,00 

12 Poskytnuté dary 
                                         

546     5000,00 12 222,00 8000,00 

13 
Odvod repartic 
seniorátních 

                                         
581     24810,00 24 810,00 28453,00 

14 
Odvod repartic 
celocírkevních 

                                         
581     54331,00 54 331,00 69608,00 

15 Odvod do PF 
                                         

581     108300,00 72 100,00 54902,00 

16 
Odvod do PF 
administrátora 

                                         
581     0,00 7 200,00 17200,00 

17 Odvod za pastoračního                                          48735,00 48 735,00 82238,00 
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pracovníka 581     

18 Odpisy, prodaný majetek  551-559  9000,00 237 847,00 9000,00 

19 Ostatní náklady 
 541-549 

kromě 
546  30000,00 284 632,00 38401,00 

20 daň z přijmu 
                                 

591 595       853 100,00   

21 Náklady celkem    1305000,00 2 371 283,00 1182802,00 

22 Sborové sbírky 
                                         

682     250000,00 265989,00 250000,00 

23 Dary tuzemské 
                                         

682     120000,00 141 853,00 131802,00 

24 Dary zahraniční 
                                         

682     10000,00 13 145,00 10000,00 

25 Salár 
                                         

682     640000,00 669 760,00 640000,00 

26 Příjmy z hosp. činnosti 
 601 - 

604  100000,00 195 735,00 84000,00 

27 Ostatní sbor. příjmy 
 641 - 

649  100000,00 227 723,00 50000,00 

28 Tržby z prodeje majetku 
 652 - 

659  0,00 5 683 000,00 0,00 

29 Přijaté příspěvky 
                                         

681     5000,00 2 461,00 2000,00 

30 Provozní dotace  
                                         

691     80000,00 67 014,00 15000,00 

31 Výnosy celkem   1305000,00 7 266 680,00 1182802,00 

32 Hospodářský výsledek 
    4 895 397,00 0,00 

  Investiční výdaje   300000,00 596 523,00 350000,00 

  Příjem půjčky/úvěru         

  Splátka půjčky/úvěru         

  
zůstatek fin. Prostředků 
k 31.12.2017         

  
fondy     817 075,00 

  

 
dluhopisy Amundi KB k 
30.9.2018  

  
599 421,37 

 
 

dluhopisy Amundi KB k 
31.12.2018  

  
593 718,69 

 

 

na účtě vkladovém  k 
31.12.2018 

  
6 014 312,13 

 

 

na běžném účtě k 
31.12.2018 

  
217 382,32 

 
 

v pokladně k 31.12.2018 
  

14 108,00 
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Oznámení čtenářům:  
 

Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 7. dubna 2019.  

Uzávěrka je 31. března 2019.  
 

 

©Zprávy a ohlasy 
Měsíčník novoměstského sboru ČCE 

Pro vnitřní potřebu vydává:  

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 

Křenkova 151 

592 31 Nové Město na Moravě  

tel. 566 616 244, IČ 43378854 

e-mail: nove-mesto-na-morave@evangnet.cz  

K tisku připravil Slávek Žilka – e-mail: slavek.zilka@atlas.cz 

mailto:slavek.zilka@atlas.cz

