
ZPRÁVY A OHLASY  

Březen 

2017 

Měsíčník novoměstského 

sboru ČCE 
Ročník XVI. 

 

 

 



  

2 

 

Zprávy ze staršovstva 1.2.2017 
 

 Staršovstvo zhodnotilo výběr saláru za posledních deset let. 

 Z.Šorm informoval o uzavření smlouvy s Diakonií na pronájem 

sborové kanceláře pro projekt „Pečuj doma“. 

 Staršovstvo diskutovalo o podnětech pro zpracování „Strategického 

plánu ČCE“, o které požádala staršovstva strategická komise při 

synodní radě. 

 Z.Šorm, L.Navrátilová a I.Tenglerová podali staršovstvu zprávu o 

ubytování účastníků „Pochodu pro Aleppo“ ve sborovém domě 

v Bystřici z 25. na 26.ledna. 

 Staršovstvo stanovilo termín sbírky na podporu církevního tisku na 

12.března. 

 Staršovstvo rozhodlo, že se sbor připojí k dobrovolné postní sbírce, 

kterou vyhlašuje Diakonie ČCE. Sbírka se koná na podporu lidí 

v uprchlických táborech na západě Barmy. 

 Z.Šorm informoval staršovstvo o přípravě natáčení České televize o 

našem sboru pro Křesťanský magazín, které se uskuteční 17.března. 

 Staršovstvo souhlasilo s pronájmem bytu ve sborovém domě v Bystřici 

sestře H.Bučkové do doby, než bude byt potřeba pro kazatele sboru. 

Přípravou nájemní smlouvy pověřilo P.Hladíka. 

 Staršovstvo vedlo bez přítomnosti kazatelů rozhovor o hledání nových 

farářů a strategii obsazení novoměstského sboru v budoucnosti. 

 

 

Postní sbírka ( 1.3. – 16.4. ) 
 

Staršovstvo rozhodlo, že se náš sbor připojí k postní sbírce, kterou 

vyhlašuje Středisko humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE. 

Letos bude její výtěžek věnován na podporu dětem a dospělým 

v uprchlických táborech na západě Myanmaru/Barmy. V 60 táborech ve 

státě Rakhine na západě Barmy žije po konfliktech v roce 2012 kolem 

140 tisíc „vnitřních uprchlíků“, tedy lidí, kteří prchají ve vlastní zemi. 

Od roku 2014 zde Středisko humanitární a rozvojové spolupráce působí 

společně s Lutheran World Federation a věnuje se především prevenci 

požárů a distribuci balíků s materiální pomocí (nádobí, oblečení, 

moskytiéry). Letos bude pomoc zaměřena na vzdělávání dětí a podporu 

zemědělství. Na sbírku můžete přispět během postu do označené 
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pokladničky ve věži v novoměstském kostele nebo do krabičky ve 

sborovém domě v Bystřici. 

 

 

Benefiční akce - „KUP SI KLIP“ 
 

V kostele seznamujeme s poselstvím bible, s životem sboru a 

církve, s Diakonií a dalšími organizacemi, které dělají dobrou službu pro 

druhé. Snažíme se o to slovy, ale i jinak. Proto pořádáme v kostele i 

výstavy (o Lékařích bez hranic; o práci Diakonie; o historii kostela; o 

cizincích, kteří u nás žijí…). Rádi bychom také prezentovali i umění, 

které tlumočí bibli a křesťanství. 

Byli bychom rádi, aby instalace výstav byla důstojná a 

nepoškozovala stěny našeho kostela. Proto chceme zakoupit bílé závěsné 

lišty, které splynou se štukovou výzdobou a umožní zavěšení různých 

formátů bez opětovného zatloukání jehel do stěn. K nim chceme 

zakoupit 20 kusů klipových rámů, které umožňují snadnou a variabilní 

instalaci plakátů, kreseb a fotografií. Celkové náklady činí 34.000 Kč. 

Nechceme zatěžovat sborový rozpočet.  

Proto vás oslovujeme benefiční akcí „Kup si klip“. 

Přispějte na zakoupení lišt a klipových rámů do kostela.  

Za každých 500 Kč, kterými přispějete, obdržíte poděkování 

s reprodukcí obrázku z výstavy, která při Noci kostelů 2017 instalaci 

v našem kostele otevře. Na dar také samozřejmě dostanete potvrzení. 

Rostoucí částku vašich příspěvků budou ve věži novoměstského 

kostela znázorňovat vybarvené obrázky klipových rámů. 

 Přispívat můžete po každých bohoslužbách během března 

až května ve věži novoměstského kostela. 

Předem za vaše dary děkujeme. Vězte, že tak přispíváte nejen 

k tomu, aby byl náš kostel stále krásný, ale i k tomu, aby se 

z poselství bible a života, který inspiruje, mohli těšit všichni jeho 

návštěvníci. 
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Co je před námi 
 

5.3. 1.postní neděle – bohoslužby s vysluhováním Večeře 

Páně 

8.3. NM – náměstí 15.00 „Happening Pamatuj!“ (vystoupení 

pěveckých sborů 

10.-12.3. Konfirmační víkend 

14.3. NM 19.30 Rukodělný Kruh 

17.3. NM  10.00– 1.beseda z cyklu „Město přátelské demenci“ 

19.3. Výroční sborové shromáždění – v Bystřici a v Novém 

Městě 

21.3. NM 9.30 – Kavárnička pro seniory – tentokrát nám Jana 

Rusňáková povypráví o velikonočních lidových zvycích 

23.3. NM KD 17.30 – Svět na jevišti: beseda s Michaelem 

Žantovským 

24.-26.3. Běleč n/O – soustředění pěveckých sborů 

28.3. NM 19.30 – schůzka střední generace s manželi 

Bískovými o Ioně 

29.3. NM 20.00 – náboženství pro dospělé 

5.4. NM 18.00 – schůze staršovstva 

7.4. NM 19.30 – schůzka učitelů Nedělní školy 

13.-17.4. Velikonoční svátky 

 

 

Výroční sborové shromáždění 
 

se bude konat v neděli 19. března 2017 při shromážděních 

v Bystřici a v Novém Městě (tuto neděli nebudou rodinné 

bohoslužby). Blažkovské zveme na tato shromáždění. V tomto čísle 

jsou zprávy o životě sboru a jeho aktivitách. V Bystřici ve sborovém 

domě a v Novém Městě ve věži jsou k nahlédnutí seznamy členů sboru 

s hlasovným právem. Pokud byste v nich objevili nějakou chybu, 

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

Výroční sborové shromáždění se může právoplatně usnášet, sejde-li 

se k němu nadpoloviční většina členů zapsaných v seznamu členů s 

hlasovacím právem. Nesejde-li se tato většina ve stanovenou dobu, může 

se shromáždění usnášet za jakéhokoli počtu přítomných voličů po 

uplynutí půl hodiny od ohlášeného začátku shromáždění.  
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Pokud máte téma, o kterém byste chtěli na shromáždění jednat, 

sdělte to, prosím, některému z kazatelů nebo presbyterů, nebo můžete 

podnět vhodit do krabice ve věži, aby staršovstvo mohlo připravit 

program i podklady. Přispějete tak k věcnosti a plynulosti jednání. 

 

 

Zpráva faráře pro VSS 2017 
 

Když na základě sborových ohlášek, zpravodaje, zápisů ze 

staršovstva a kalendáře rekapituluji život našeho sboru v uplynulém roce, 

vzniká dlouhý seznam akcí, aktivit a událostí. Mohl bych hned začít 

jejich výčtem, ale myslím, že by tak zůstalo opomenuto to základní, 

z čeho rostou. Sbor i v loňském roce žil především pravidelnými 

shromážděními a setkáváním. Bohoslužby, nedělní škola, biblické 

hodiny, schůzky seniorů, kruhu žen a střední generace, náboženství pro 

dospělé, konfirmandy i děti se konaly v neztenčené míře. A i když věřím, 

že při nich víc přijímáme, než vydáváme, chci nejdřív poděkovat všem, 

kdo svojí pravidelnou účastí nebo aktivním podílem tato shromáždění 

tvoří. Především děkuji těm, kdo se soustavně ujímají služeb, která jsou 

pro ně nezbytná: varhaníkům, učitelům nedělní školy, předčitatelům, 

nahrávačům bohoslužeb a těm, kdo nosí kazety do DPS, vítajícím a těm, 

kdo vybírají sbírky, těm, kdo se starají o shromažďovací prostory 

v Novém Městě, Bystřici i Blažkově, kdo pomáhají s úklidem parku a 

odklízení sněhu, kdo se starají o webové stránky sboru, vydávají sborový 

zpravodaj a navštěvují členy sboru, pastoračním pracovnicím i naší 

kostelnici. 

 Kdyby ale zůstalo jen u toho pravidelného provozu, svědčilo by to 

spíš o zvyku a setrvačnosti, než o životě. Přehled uplynulého roku však 

ukazuje, že tomu tak není. Nevyjmenuji asi vše, co se v něm událo, ale 

pokusím se utřídit, co pro něj bylo charakteristické: 

 Ve sboru došlo k výrazným personálním změnám. Loňské 

sborové shromáždění zvolilo na dalších šest let nové staršovstvo (viz. 

seznam níže). Jeho složení se podstatně proměnilo a omladilo. 

Kurátorem byl pak zvolen Petr Hladík a místokurátory Ivo Fiala, 

Ludmila Navrátilová a Zdeněk Andrejs. Vzhledem k tomu, že Markéta 

Slámová po mateřské dovolené přijala od léta místo kazatele ve Velkém 

Meziříčí, hledal sbor také druhého faráře. Během jara jednal se dvěma 

kandidáty – Martinem Sabo a Alžbětou Matějovskou. Protože oba přijali 

kandidaturu jinde, navrhlo staršovstvo pro volbu Idu Tenglerovou a ta 
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byla sborovým shromážděním 11.9. zvolena do 30.9.2017. Změnila se i 

místa dalších sborových pracovníků. Martina Dvořáková se na podzim 

zapojila do projektu Diakonie ČCE „Pečuj doma“, a proto požádala o 

snížení úvazku pastorační pracovnice na 0,5. Sbor požádal synodní radu 

o zbylou část úvazku (0,25) pro Emu Oravcovou. Staršovstvo také 

rozhodlo, aby místo kostelnice bylo řešeno trvalým pracovním úvazkem 

(0,5) a od 1.1.2017 uzavřelo smlouvu s E.Oravcovou. Na začátku roku 

jednal sbor také s úřadem práce o možnosti zřízení místa veřejně 

prospěšných prací pro správce parku, ale nakonec nenašel vhodného 

kandidáta. 

 Dále se také vyvíjela spolupráce s Diakonií. Sbor uzavřel smlouvu 

o spolupráci se střediskem Diakonie ČCE v Myslibořicích při 

vybudování Domova se zvláštním režimem v Novém Městě na Moravě. 

Diakonie připravila architektonickou studii, jednala s Městem o 

poskytnutí pozemku, ale zatím neuspěla s žádostí o dotaci. Záměru se 

ovšem nevzdala. V rámci grantového programu ČCE připravilo 

myslibořické středisko se sborem projekt „Město přátelské demenci“, 

který má s ním a s problematikou péče o lidi s demencí seznámit 

novoměstskou veřejnost. Zároveň na novoměstské faře vzniklo kontaktní 

místo projektu Diakonie „Pečuj doma“(poradna pro rodinné pečující), do 

kterého se zapojila M.Dvořáková a v jeho rámci pořádá v DPS jednak 

cyklus kurzů „Pečuj doma s námi“, jednak setkání laických pečujících 

formou tzv. podpůrných skupin. O přidělení dotace na stavbu domova 

bude Diakonie znovu usilovat v tomto roce. 

 Pokračovalo také úsilí o pomoc uprchlíkům. Staršovstvo pověřilo 

koordinací této aktivity Vojtěcha Hroudu. Věnuje se jí asi 

osmnáctičlenná otevřená skupina. V loňském roce uspořádala cyklus 

besed „Islám a evropská kultura“, kde hovořili A.Fendrychová 

(koordinátorka pomoci uprchlíkům za ČCE), Klára Boumová 

(koordinátorka Charity ČR), EmirOmič (bývalý pražský imám), P.Ruml 

(vojenský kaplan), P.Pelikán (arabista a honorární konzul v Sudánu), 

M.Balcar (o uprchlickém táboře v Zaatarí). Sbor uzavřel rámcovou 

smlouvu s Charitou ČR, která provozovala pro MV státní integrační 

program, s nabídkou integrace jedné uprchlické rodiny. Zástupci sboru 

poté jednali s Městem o možnosti poskytnutí bytu pro tuto integraci. 

Jednání s Městem nakonec nebyla úspěšná. V.Hrouda informoval o této 

aktivitě ve Žďárském deníku a v Novoměstsku. Reakce byly kladné i 

záporné. Skupina se proto rozhodla dále pracovat na změně atmosféry ve 
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společnosti a připravila další cyklus besed na tento rok s názvem „Svět 

na jevišti“. 

 Aktivity pro veřejnost se ale neomezovaly jenom na téma 

uprchlictví. Konaly se i další besedy s různým obsahem – s manžely 

Trgalovými (o životě na Orknejích), s J.Benešem (o biblickém králi 

Jošijášovi), s A.Weissem (o očekávání Mesiáše v židovství), 

s K.Rozehnalem (o františkánské duchovnosti), s J.Tenglerem (o 

Jeronýmovi Pražském). Bohatý byl také program koncertů (Novocantus, 

Illegato, Jiří Stivín, Jan a Matyáš Kellerovi, T. Najbrt, Míša Šrámková a 

Katy Macková, ZUŠ, Oboroh). Co se hudby týče, nejsme také již 

odkázáni jenom na vystoupení hostů. Máme radost z toho, že se 

v minulém roce začaly v našem sboru ke zpěvu pravidelně scházet ženy 

a vedení jejich sboru se ujala Jana Kabrdová. Mohli jsme je slyšet 

s doprovodem dětského orchestru a sestry Kabíčkové například při 

bohoslužbách na první neděli adventní. Sbor také pořádal 

v novoměstském kostele tři výstavy (fotografie představující činnost 

Lékařů bez hranic, fotografie J.Horákové, fotografie J.Streita „Jsme 

z jedné planety“). Při organizaci Noci kostelů a Zahradní slavnosti jsme 

tentokrát spolupracovali se sdružením Lysina lenina. Díky tomu jsme na 

každou akci mohli pozvat kvalitní divadlo – V.Marčíka ml. 

s představením „Malý princ“ a žonglérské duo CircoFrico. V září jsme 

v našem sboru hostili Seniorátní setkání všech generací s tématem 

„Domluvíme se?“, které bylo zaměřeno na vztah různých náboženských 

tradic. I v jeho rámci proběhlo divadelní představení J.Hrubce na farní 

zahradě. Jako každý rok se i loni konal na první neděli adventní 

dobročinný jarmark s dětskou tržnicí a akcí „Krabice od bot“. 

K aktivitám pro veřejnost také jistě patří vybudování čtecího domečku a 

obnova dětského hřiště u kostela, na kterém se kromě hlavních 

organizátorů (Z.Šorma, J.Oravce a D.Šimka) podíleli i další brigádníci ze 

sboru. 

 Sborový život se ovšem neděje jenom v místě sboru. Minulý rok 

jsme podnikli několik výletů a pobytů. Konfirmandi byli na dvou 

společných víkendech v rámci seniorátu – v Brně a v Heřmanové. 

V dubnu se konal sborový výlet do Soběslavi, při kterém jsme kromě 

tamního sboru a knihovny navštívili i středisko Diakonie Rolnička. Na 

začátku května se zástupci našeho sboru setkali v Praze s přáteli 

z Betzingen. Uskutečnily se také dva rodinné víkendy – v červnu 

v Křižlicích a v říjnu v Brně. 
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 Významná pro život sboru v loňském roce byla bezesporu 

konfirmační slavnost, která se konala na svatodušní neděli. Sedm 

konfirmandů (Marek Peňáz, Milan Kocanda, Jakub Šorm, David 

Mužátko, Nikola Flídrová, Marta Slonková a Barbora Gregorová) při ní 

završilo dvouletou přípravu a přiznalo se ke svému křtu. Nový ročník 

konfirmačního cvičení začal na podzim a přihlásilo se do něj 11 dětí 

(Štěpán Blažek, Radek Bukáček, Klára Feltlová, Jakub Graňák, Jan 

Hájek, Šimon Mareček, Tereza Oravcová, Šimon Peňáz, Ondřej Slonek, 

Antonie Slonková a Miroslav Smrček). 

 Život sboru se odráží i v jeho hospodaření. Jsme rádi, že se výběr 

saláru, který je základním zdrojem sborových prostředků, v loňském roce 

zvýšil. Přispělo k tomu i rozhodnutí staršovstva, aby byl jarní výběr 

určen nejen na sbírku Jeronýmovy jednoty, ale i na chod sboru. Přechod 

církve na samofinancování vedl i k dalším změnám. Sbor musel přejít na 

podvojné účetnictví. Vede jej M.Dvořáková, která absolvovala 

rekvalifikační kurz. Staršovstvo zřídilo rezervní fond sboru. Rozeběhl se 

grantový program ČCE na dvou úrovních – celocírkevní a seniorátní, 

který dává možnost získat prostředky na akce sboru. Na celocírkevní 

úrovni jsme spolupracovali na žádosti střediska Diakonie Myslibořice 

„Město přátelské demenci“ (viz. výše), na seniorátní jsme zpracovali dva 

projekty – na soustředění pěveckých sborů a na kulturní akce pro 

veřejnost (Noc kostelů, Zahradní slavnost, koncerty a výstavy). V obou 

případech jsme uspěli. Staršovstvo sboru také uzavřelo pět pachtovních 

smluv na pozemky v Blažkově, které se sboru vrátily v rámci církevních 

restitucí. Dobře probíhala i správa sborového domu v Novém Městě. 

V.Peňáz, který jí byl staršovstvem pověřen, samostatně organizuje 

opravy (kanalizační a vodovodní přípojka, změna ohřevu teplé vody) a 

dohlíží na platby nájmu podle schválené koncepce. Patří mu za to veliký 

dík. Hospodářská odpovědnost ale neznamená myslet jenom na sebe. Je 

dobře, že sbor i v uplynulém roce pamatoval na druhé. Sbírkou 

z ekumenického shromáždění v Bystřici podpořil křesťanské 

společenství ve Veselinivce. Připojil se k postní sbírce Diakonie pro lidi 

v uprchlických táborech na severu Iráku i k celocírkevní sbírce na pomoc 

Haiti, postiženém hurikánem. Výtěžkem z dobročinného koncertu a 

měsíčních dobrovolných sbírek soustavně podporuje Lékaře bez hranic, 

Rolničku a Usměváčky. Sbírkami z nedělní školy a z výtěžku adventního 

jarmarku přispěl na Adopci na dálku a na projekt Unicef „Mami, tati, kde 

jste?“. 
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 I z tohoto, jistě neúplného, přehledu vyplývá, že náš sbor žije nejen 

setrvačností. Omlouvám se těm, jejichž příspěvek k tomuto životu jsem 

snad opomenul. Není to proto, že bych ho považoval za nedůležitý. 

Jenom prostě nelze vypsat všechno. A o všem, co k němu přispívá také 

určitě nevím. Vždyť, jak říká Ježíš v podobenství: „S Božím královstvím 

je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země; ať spí či bdí, v noci i 

ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak.“ Můžeme být vděční, že 

všechno nezáleží jen na našem přehledu, a žít důvěrou, že se žádné dobré 

slovo ani čin neztratí, protože žeň není na nás, ale na jiném Hospodáři. 

Zdeněk Šorm, farář 

 

Zvolené staršovstvo: 

Daněk Blahoslav, Fiala Ivo, Hladík Petr, Hrouda Vojtěch RNDr., Jirků 

Jakub MUDr., Mach Miloš, Novotná Eva, Oravec Jan, Peňáz Václav 

MUDr., Petrová Milena, Rusňák Ondřej, Strnad Jaroslav, Šimek Daniel, 

Teplý Petr, Zikmund Vojtěch (náhradníci: Šimková Markéta, Novotná 

Alena, Houdek Jindřich); Za Bystřici: Bučková Hana, Navrátilová 

Ludmila, Svobodová Marta (náhradníci: Štursová Marta, Švarcová 

Olga); Za Blažkov: Andrejs Zdeněk (náhradníci:Král Libor, Vintrlíková 

Jarmila) 

 

V uplynulém roce byli v našem sboru oddáni: 

Pavel Škacha a Lenka Novotná, Vlastimil Král a Petra  Sedlická, Dalibor 

Švarc a Martina Žílová, Martin Obr a Denisa Horvátová, Lubomír Lazar 

a Eva Vintrlíková, Jan Motyčka a Ivana Kadlecová, Jakub Kovalský a 

Radka Lisnerová, Pavel Doleček a Gabriela Gregorová, Vojtěch 

Zikmund a Lucie Vintrlíková, Vladimír Cisár a Petra Kršáková, David 

Balvín a Jenny Šimková; 

 

Pokřtěni byli: 

Adéla Švarcová, Anežka Peňázová, Josef Bača, Šimon Mach, Malvína 

Popelová, Zuzana Čepková, Radek Novotný, Eliška Filipi, Sára 

Husáková, Jaroslav Husák 

 

A poslední rozloučení v našem sboru měli: 

Zdenka Křenková, Božena Svobodová, Miroslav Kříž, Jana Benešová, 

Libuše Pochopová, Věra Čechová, Helena Petrová, Jaroslav Večeřa, 

Zdeněk Hudec, Zdeněk Sláma, Olga Kamenská 
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Zpráva kurátora 
 

Do našich životů občas vstupují události, které rozbouří poklidné 

vody. Můžeme při nich zažívat pocity radosti a euforie nebo si naopak 

myslíme, že je všechno špatně, že se to nemělo stát, to je zkrátka konec. 

Pak zažíváme situace, kterým takovou pozornost nevěnujeme, 

považujeme je za samozřejmé nebo nás zajímají jenom okrajově. 

Nezřídka pak bývá vnímání jednotlivých událostí hodně rozdílné. Přesto 

si myslím, že bychom těmto událostem měli přikládat stejnou váhu. 

Nepodceňovat ani nezveličovat. Všechny nás mohou něčím inspirovat, 

mohou nás o něco připravit nebo naopak obohatit. Díky nim si můžeme 

udělat vlastní názor a nepodlehnout, jak je dnes oblíbené říkat, 

„mainstreamovému“ proudu. Rozdílné události nás potkaly i 

v uplynulém roce. Určitě si každý z nás dokáže zařadit jednotlivou 

události do té své kolonky.  

 

Hospodaření sboru 

Na hospodaření sboru a na jeho výsledek se zjednodušeně můžeme 

dívat i tak, že vypovídá nejenom o ekonomické situaci každého z nás, ale 

i o tom, jak nám na našem sboru záleží. Pokud jej tedy budu hodnotit 

podle toho druhého vysloveného, tak mám pocit, že nám současnost i 

budoucnost sboru není lhostejná. Výběr saláru je v uplynulých deseti 

letech stabilní, dokonce s mírně vzrůstající tendencí. Daří se navyšovat 

rezervní fond pro případné další investice v budoucnu. Dá se tedy říci, že 

téma samofinancování kolem nás zatím tiše plyne, my ho vnímáme, ale 

bude pochopitelně záležet na nás, jak se k němu budeme stavět v dalších 

letech, protože náročnější období jsou teprve před námi.  

 

Faráři 

Na toto téma jsem před rokem napsal: „Novoměstský sbor má 

dobré kazatele, kteří se vzájemně doplňují. Věřím, že tomu tak bude i 

nadále.“ Tuto svoji víru si uchovávám i přesto, že bratr farář Zdeněk 

Šorm oznámil svůj záměr odejít z našeho sboru v polovině příštího roku 

a sestře farářce Idě Tenglerové končí v září letošního roku povolání. 

V tento okamžik nedokáži říct konkrétní jména farářů, kteří u nás budou 

v dalších letech působit, ale věřím, že bude i nadále platit výše citované. 

Hledání kazatelů v naší církvi přitom bude čím dál složitější a to zejména 

s ohledem na nedostatek nových uchazečů o tuto službu a zvyšující se 
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počet odcházejících kazatelů. A to je téma k vážnému zamyšlení 

nejenom pro náš sbor, ale pro celou církev. 

 

Spolupráce s Diakonií 

Jsem rád za to, že jsme začali spolupracovat s Diakonií ČCE. 

V loňském roce se nám podařilo spustit službu Pečuj doma. V našem 

sboru vzniklo poradenské místo pro osoby, které v domácím prostředí 

pečují o své blízké. Projekt má celkem dobré ohlasy a já osobně jsem 

rád, že tato aktivita má přesah i mimo náš sbor. Současně také pokračují 

přípravy na výstavbu domova Pomněnka, který by měl v našem městě 

sloužit lidem s Alzheimerovou chorobou. Stavbu iniciuje středisko 

Diakonie ČCE z Myslibořic a na letošní rok je v Novém Městě na 

Moravě naplánováno několik setkání k tomuto tématu. Diakonie má 

hotový projekt stavby a v březnu bude opakované podávat žádost o 

dotaci na Ministerstvu práce a sociálních věcí. 

 

Uprchlíci 

Téma uprchlíků už nějaký čas rozděluje naši společnost. V jakémsi 

pomyslném porovnání se zdá, že mají navrch hlasy proti přijímání 

uprchlíků. Je to celkem pochopitelné – tyto hlasy, které jsou postavené 

především na vyvolávání strachu a nedůvěry, mluví jednoduše, takže 

posluchač prakticky okamžitě nabývá dojmu, že tak to přeci musí být. Je 

pak nesmírně obtížné říkat něco jiného. Mezi oběma „názorovými 

tábory“ tak někdy vědomě jindy nevědomě vzniká hluboký příkop a obě 

strany se přou o to, kdo s tím začal. Domnívám se, že naší ambicí by 

mělo především být nepodávat jenom černobílý obraz světa, dokázat při 

tom zůstat otevření vůči názoru druhých a hledat styčné body, díky 

kterým se budeme společně snažit v našem městě vytvářet prostředí, 

které bude přátelské vůči menšinám. Dnes to jsou lidé prchající před 

válkou v podstatě zbavení lidských práv. Nebude to jednoduché, ale stojí 

za to to zkusit. 

Pokoj od Boha a rozvážnou mysl vám přeje 

 

Petr Hladík,  kurátor 
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Výkaz hospodaření 2016 a rozpočet 2017 
 
Farní sbor ČCE: Nové Město na Moravě     

Evidenční číslo sboru: 1008     

Seniorát: Horácký     

Číslo bank. účtu:  1473163349/0800     

 
Č. Ukazatel   2016 rozpočet k 31.12.2016 rozpočet 2017 

1 Spotřební a kancel. materiál, zboží   40 000,00 102499 105000 

2 Spotřeba energie   175 000,00 92703 100000 

3 Prodané zboží   15 000,00   0 

4 Běžná údržba   225 500,00 152877 364632 

5 Cestovné   90 000,00 82532 90000 

6 
Prezentace - dary křesť.služby a 
sbor.pohošt.   10 000,00 17581 20000 

7 Telekomunikace   23 000,00 16896 20000 

8 Placené nájemné         

9 Spotřeba ostatních služeb   45 000,00 95281 95000 

10 Mzdové náklady vč. pojištění   100 000,00 79000 140000 

11 Daně a poplatky   2 000,00 3604 4000 

12 Poskytnuté dary   10 000,00 4000 10000 

13 Odvod repartic seniorátních   24 583,00 24 583,00 24644 

14 Odvod repartic celocírkevních   53 570,00 53570 50024 

15 Odvod do PF   179 472,00 171200 174800 

16 Odvod do PF administrátora         

17 Odvod za pastoračního pracovníka   40 275,00 40275 45000 

18 Odpisy, prodaný majetek     8436 9000 

19 Ostatní náklady   80 000,00 23678 25000 

20 Daň z příjmu         

21 členské příspěvky BK     2900 2900 

21 Náklady celkem    1 113 400,00 971615 1280000 

22 Sborové sbírky   180 000,00 208 485 200000 

23 Dary tuzemské   162 000,00 120808 120000 

24 Dary zahraniční   10 000,00 19323 10000 

25 Salár   520 000,00 646085 620000 

26 Příjmy z hosp. činnosti   171 400,00 169004 175000 

27 Ostatní sbor. příjmy   55 000,00 103957 100000 

28 Tržby z prodeje majetku         

29 Přijaté příspěvky     13685 10000 

30 Provozní dotace    15 000,00 15000 45000 

31 Výnosy celkem   1 113 400,00 1 296 347 1280000 

32 Hospodářský výsledek     324732   
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  Investiční výdaje         

  Příjem půjčky/úvěru         

  Splátka půjčky/úvěru     10000   

  Předplacené nájemné         
K 
31.12.2016 

dluhopisy 
    312135   

  pokladna     5128   

  banka     501672   

zůstatek finančních prostředků k 31.12.2016 celkem  818935   

 

 

Zpráva o Kazatelské stanici v Bystřici nad 
Pernštejnem za rok 2016  
 

Sborové aktivity v naší kazatelské stanici pokračovaly v roce 2016  

téměř v nezměněné podobě. 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 6 dětí.  

Během 1. pololetí se konala nedělní škola a účastnilo se jí 

průměrně 5 dětí. Ve 2. pololetí se konala nepravidelně. V adventním čase 

nacvičily děti opět velmi pěknou vánoční hru Putování ke hvězdě. 

Zapojilo se 11 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. Hru, jako každý rok, předvedly 

děti i při adventním shromáždění v Rovném-Divišově. 

Při biblických hodinách jsme probírali osudy žen v biblických 

příbězích. V květnu nás navštívily sestry z Nového Města spolu se 

sestrou Alenou Buchtovou, bývalou členkou novoměstského sboru, a 

posílily diskusi. Stejně tak máme radost, že i zahájení podzimní části 

biblických hodin se stává tradicí k společnému setkávání 

s novoměstskými.  

Také i v roce 2016 proběhlo několik setkání na společné biblické 

s bratry a sestrami z Divišova. Koncem listopadu jsme se setkali 

v Divišově při velmi zajímavém povídání se sestrou Miladou 

Petrovičovou o životě její rodiny na Ukrajině.  S bratrem farářem Jiřím 

Tenglerem  jsme si povídali o Jeronýmu Pražském. Byla to jako vždy 
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výborná a poutavá beseda.  Považuji za dobré, když v nás společné 

zájmy probouzí vědomí vzájemné sounáležitosti v jednom sboru. 

Vánoční zvěst na Štědrý den v podobě Nešporů, které připravujeme už 

několik let, je milým vstupem do svátečních dnů. Stejně jako Pašije na 

Zelený čtvrtek o velikonocích. 

Třetí neděli v měsíci se scházíme k rodinným bohoslužbám v 10.30 

hodin, aby se bohoslužeb mohly zúčastňovat rodiny s dětmi. 

2 x se konaly bohoslužby s Večeří Páně na DPS /na Svatodušní 

svátky a v adventu/ s účastí 9 osob. 

 Také se během roku konaly 2x ekumenické bohoslužby, které jsou 

pořádány naší církví, katolickou a Křesťanským sdružením. V lednu 

během Týdne modliteb bývají v našem sborovém domě a v červnu 

v kostele katolickém. V kázání se střídají zástupci církví. Průměrná účast 

na bohoslužbách je 45 bratří a sester. 

 Sbírky z těchto bohoslužeb jsou předány na charitativní účely 

/Úsměváčci, pomoc sociálně slabým rodinám, úhrada školních obědů/. 

 I nadále podporujeme neziskovou organizaci Úsměváčci  

z Bystřice, soběslavskou Diakonii Rolnička a Lékaře bez hranic 

Odstěhováním rodiny Slámovy do Velkého Meziříčí  nám  vyvstala 

povinnost pečovat o sekání trávy, úklid sněhu a vůbec o celý dům. To 

v předchozích letech velmi pečlivě zajišťoval Dušan Sláma. 

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

naší kazatelské stanice. Jsou to především bratr farář a sestra farářka, 

dále sestry varhanice N. Robotková, M. Maršálková a Sára Nováková.  

čtení. Samozřejmě dík patří i všem, kdo mívají 1. biblické čtení, dále 

sestrám, které se střídají v úklidu prostor sborového domu, bratru J. 

Kintrovi za veškeré údržbářské práce a Navrátilovým za sekání trávy.  

Díky za společenství, které zde máme i za možnost naslouchat 

společně Božímu slovu.  

                                                                 L.Navrátilová                                                                                                                               

 

 

Zpráva z nedělní školy 
 

V letošním roce se děti a učitelé v nedělce společně věnovali 

biblické dějepravě. V lednu 2016 jsme se potkali s Josefem, Mojžíšem a 

teď už jsme u proroka Eliáše. Příručka pro učitele nedělní školy pro tento 

cyklus má název „Dál přece nejdeme sami“ a my se snažíme, aby tohle 

vědomí propojovalo jednotlivé příběhy a jednotlivá setkání nedělní 
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školy. Ta jsou jinak velmi různorodá, ke každému se sejde jiné složení 

dětí a v učení se střídá 10 učitelů (pět u starších a pět u mladších dětí).  

Nedělní škola probíhala pravidelně každou neděli ve školním roce, 

kromě třetí neděle v měsíci, kdy se konají rodinné bohoslužby. Dětí se 

schází v nedělce různý počet, mladších dětí bývá obvykle 8-12, starších 

dětí méně. Rozdělení děti na dvě skupiny je výhodné, protože biblickou 

zvěst můžeme předávat podle potřeb a možností dětí. V nedělní škole si 

vyprávíme, diskutujeme, hrajeme si, ochutnáváme, zpíváme, tvoříme, 

přemýšlíme, píšeme, kreslíme a ledacos dalšího. 

Učitelé nedělní školy se scházejí vždy první pátek v měsíci, 

společně procházejí úlohy pro nedělní školu, bratr farář jim poskytuje 

teologickou oporu a taky inspiraci, jak téma příběhu sdělit dětem. Kromě 

toho se učitelé snaží připravit další program, který by byl příležitostí pro 

děti ze sboru trávit čas spolu. V minulém roce jsme takto uskutečnili 

program pro děti na Zelený čtvrtek, pomáhali jsme s hrami pro děti na 

velikonoční pondělí, k podpoře odpovědné spotřeby se uskutečnila v 

květnu férová snídaně, o prázdninách se děti a rodiče mohli potkat na 

Rodinném táboře, v říjnu jsme podnikli výlet do Brna, konala se již 

tradiční drakiáda, pomáhali jsme s nácvikem a realizací vánoční hry. 

 

 

Zpráva kazatelská stanice – Blažkov 
 

Kazatelská stanice v Blažkově zabezpečovala konání 

bohoslužebních shromáždění jako v minulých letech každou čtvrtou 

neděli v měsíci. Obohacení využití kostela bylo pak o svátečních dnech a 

hlavně o prázdninách. To přišlo více lidí, o prázdninách pak především 

těch, kteří trávili dovolenou nebo prázdniny v táboře – Blažkově. Tento 

rok pak přibyli ještě ti, kteří byli na Olešinkách.  

Zajišťování bohoslužeb si zabezpečovali farářem a ostatními 

záležitostmi hosté sami. My jsme uvolňovali prostory kostela pro konání 

těchto shromáždění. Především se o toto staral bratr Šutera. 

Za celý rok 2016 byla účast na shromážděních 581 bratří, sester a 

dětí. Účast činila v průměru 59 členů (účastníků).  

Večeře Páně byla vysluhována 2x s účastí 21 bratří a sester. 

Za celý rok 2016 činily sbírky celkem 12.975 Kč. Z toho předáno 

do tábora 460 Kč. 

Výběr saláru a příspěvků na dar Jeronýmovy jednoty zabezpečovali 

bratr Libor Král v Blažkově, sestra Gregorová v Dolní Rozsíčce a sestry 
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Kulkovy v Bukově. Část bratří a sester plní své povinnosti přímo 

v hotovosti, nebo trvalými příkazy či složenkami. Všem za tuto podporu 

děkujeme. 

Při bohoslužbách kázali: bratři faráři – Šorm, Tengler, Ruml, 

Freitinger, Grubr, Kašpar, Horák, Sedláček, Erdinger. 

Sestry farářky – Tenglerová, Slámová, Halamová a Pustinová. 

Na první neděli adventní bylo i křestní shromáždění. 

Všem, kteří se zúčastňovali a zabezpečovali potřebné služby. 

děkujeme, zvláště pak bratru Šuterovi, který byl v tomto jako vždy 

obětavý. 

Začínající rok 2017 nás staví do situace, kdy zabezpečování těchto 

služeb nebude moci bratr Šutera plně vykonávat. Bude třeba najít 

příslušnou náhradu, aby někteřím blažkovští bratři či sestry si tuto službu 

vzali za svou, aby kostel, který postavili a financovali naši předkové – 

prarodiče, rodiče nezůstal osiřelý jen jako památka. 
 

Sepsal Zdeněk Andrejs 

 

 

Pastorační pracovnice 
 

Práci pastorační pracovnice vykonávám od roku 2010. Součástí 

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

v domově pro seniory na Mitrově. V loňském roce jsem vykonala 190 

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

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

sestrou kostelnicí.  

Pokračujeme v Kavárničce pro seniory, program pro seniory 

v našem sboru dlouho chyběl a mám z toho velkou radost. Lidé se na 

mne 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 administrativní a účetní agenda 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. Dvakrát ročně 

rozesílám zpravodaj pro nedělní školu na okolní sbory. Vedu sborovou 
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kartotéku a vystavuji potvrzení o darech. Provádím inventarizaci majetku 

sboru. Připravuji žádost o příspěvek na činnost od městského úřadu a 

provádím vyúčtování. Dále doplňuji na webové stránky potřebné 

informace a shromáždění. Podílím se na přípravách Noci kostelů a 

Adventního jarmarku, starám se o distribuci plakátů a výlepů na všechny 

akce sboru, balím dárky pro děti k vánocům.  

Od podzimu jsem zapojena také do projektu Diakonie „Pečuj doma 

a s námi“, který slouží jako podpora pro laické pečující. A na faře také 

sídlí poradna pro laické pečující.  

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

nadarmo. 

 Martina Dvořáková 

 

 

Ženský pěvecký sbor 
 

Ženský pěvecký sbor se pravidelně schází v presbyterně každý 

čtvrtek od 20 do 22 hodin. Počet žen, které baví zpívat, chtějí se učit 

nové skladby a pracovat na technice svého hlasu se stále zvyšuje. Za 

počet patnáct jsme vděčni a zveme ke spolupráci další ženy.  Naše 

pěvecké těleso vzniklo z potřeby několika žen navázat na působení 

v dětských a dívčích pěveckých sborech a zpívat sobě pro potěchu. 

V roce 2016 jsme se podílely zpěvem na několika bohoslužbách a 

zpěvem jsme také přispěly k programu Noci kostelů. Díky spolupráci 

s varhanicí Ester Kabíčkovou se nám podařilo první adventní neděli 

realizovat Truvérskou mši Petra Ebena. Navázaly jsme na tradici 

dětského orchestru, který po několik let doprovázel program těchto 

slavnostních bohoslužeb a vernisáže oken v presbyterně a přizvaly jsme 

ke spolupráci i děti.   Celoroční práci jsme završili dvěma koncerty. 

V Jimramově to byl Vánoční koncert 26. 12. 2016 ve spolupráci 

s varhaníkem Miroslavem Kadeřávkem. Do novoměstského kostela nás 

přizval mužský pěvecký sbor Novocantus k účinkování na Novoročním 

koncertu 8. 1. 2017. 

        Jana Kabrdová 
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Kulturní akce ve sboru 
 

V uplynulém roce jsme v našem sboru uspořádali několik 

kulturních akcí. Dalo by se říci, že se jednalo o akce, které mají už pevné 

místo v našich plánovacích kalendářích. Snažíme se tak každý rok 

zahajovat Novoročním koncertem. Další kulturní akce se odehrává 

v době Velikonoc. Pokračujeme přes Noc kostelů, Zahradní slavnost k  

Adventnímu jarmarku a naše úsilí vrcholí Dětskou vánoční hrou na 

Štědrý den. Tento již tradiční program občas obohatíme o nějakou 

mimořádnou událost. Na pořádání kulturních akcí se podílíme buďto 

samostatně, případně se snažíme spolupracovat s některými dalšími 

neziskovými organizacemi ve městě. Chceme také, aby z námi 

pořádaných akcí neměli užitek jenom jejich účastníci, ale abychom 

finančním výtěžkem podpořili i naše partnerské organizace, kterými jsou 

Diakonie ČCE – Středisko Rolnička, Úsměváčci z Bystřice nad 

Pernštejnem a Lékaři bez hranic. 

Myslím, že v průběhu roku si u nás přijdou na své příznivci mnoha 

žánrů. Každý z nás si uchovává na jednotlivé akce různé vzpomínky. 

Dovolím si zde tlumočit jednu od Lídy Hadlačové, která vzpomíná na 

Noc kostelů: „… četlo se o bývalých farářích - jejich vzpomínky byly 

milé a zábavné, posluchači často reagovali smíchem. Krásná a velmi 

působivá byla půlnoční bohoslužba při svíčkách, bylo to takové 

pohlazení po duši.“ 

 

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podílejí na přípravě a 

koordinaci celoročního programu kulturních akcí v našem sboru, a také 

těm, kteří zajišťují občerstvení a připravují technické zázemí, propagaci 

a podobně. Bude mi potěšením s vámi všemi znovu spolupracovat.  

 

Za kulturní komisi Petr Hladík 

 

 

Zpráva křesťanské služby  
 

Činnost křesťanské služby je stále stejná. Rozesíláme blahopřání 

při životních výročích k 75., 80. narozeninám a po 80. již každým rokem. 

U některých oslavenců se ptáme, zda si přejí návštěvu. Pokud ano, a 

některými jsme očekávání a radostně vítáni, přinášíme také dárek od 

sboru (převážně ovoce). Některé starší členy sboru navštěvujeme 
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opakovaně, abychom potěšily, přinesly nové podněty do jejich samoty a 

vyslechly jejich vzpomínky, radosti a starosti s možností duchovního 

rozhovoru. Navštěvujeme také nemocné, pokud o nich víme a stojí o to.   

  O vánocích byla doma na návštěvě sestra Ondráčková. Jinak bydlí 

v DD na Mitrově. Sestra Ondráčková dlouhá léta pracovala v křesťanské 

službě. Připravily jsme pro ni setkání v presbyterně, kam ji dovezla 

sestra Dvořáková a společně jsme strávili krásné odpoledne ve skupince 

7 lidí.   

  Křesťanská služba není výsadou jen nás třech k tomu pověřených. 

Každý z nás máme okruh svých známých, kteří nám jsou nějak bližší, 

žijí blízko nás a více o sobě víme, o radostech i těžkostech. Tak máme 

možnost být si vzájemně oporou. Věříme, že to i takto funguje a chceme 

vás k tomu povzbudit. Podobně nás také obohacuje společenství 

kavárničky, kde se dovídáme zajímavé věci a tvoříme společenství, kde 

je nám dobře.   
             Za křesťanskou službu Marta Topinková, Ester Kabíčková, Věra Trojanová 

 

 

Grantová komise 

Grantová komise v loňském roce žádnou grantovou žádost 

nepřipravovala. Ti, kteří měli nějaký nápad nebo projekt, si podávali 

žádost samostatně. Nabídka pomoci se zpracováním a podáním žádosti 

ze strany grantové komise i nadále trvá. Jsme ochotni pomoci s 

vyhledáním vhodného finančního zdroje, sepsáním a podáním žádosti. 

Rádi pomůžeme i s vyúčtováním poskytnutého grantu. V případě, že o 

naši pomoc stojíte, neváhejte nás oslovit. 
 

Za grantovou komisi Tomáš Blažek a Jaroslav Strnad  

 

 

Kavárnička pro seniory 
 

Naše společné setkávání v kavárničce se stále těší oblibě. Sešli 

jsme se 10x. Průměrná návštěvnost v uplynulém roce činila 21 lidí. 

Přicházeli i tehdy, kdy jsme v to při špatném počasí ani nedoufali…  

  Děkujeme všem našim milým hostům, kteří pro nás připravili 

zajímavý program. V lednu byla našim hostem sestra Ruth Šormová. 
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Hovořila o velmi záslužné činnosti společnosti Portimo. Poutavý výklad 

doplnila fotografiemi.  

Na únorové schůzce jsme si zazpívali a dozvěděli jsme se od sestry 

Ester Kabíčkové o náročné práci při přípravě nového zpěvníku.  Snad už 

se ho brzy dočkáme a jak doufáme, uspokojí  všechny požadavky. 

Velmi pozoruhodné a zajímavé bylo březnové besedování s br. Dr. 

Vojtěchem Hroudou o práci nemocničního kaplana.  

Protože čas rychle utíká a pomalu se zapomíná na spřátelené české 

sbory v cizině, rozhodli jsme se hlavně pro mladší členy sboru uveřejnit 

ve Zprávách a ohlasech vzpomínky bratra Jaroslava Teplého na pobyt 

v Bohemce na Ukrajině. Písemné vzpomínky doplnil bratr Teplý ještě 

svými postřehy a poznámkami na kavárničce v dubnu.  

V květnu ještě fotografiemi, rozhlasovou nahrávkou a vyprávěním 

připomněl bratr kurátor Hladík společnou návštěvu v Bohemce. 

  Před prázdninami v červnu nás bratr Tomáš Blažek seznámil 

s plánem úpravy parku kolem kostela. Toto vyprávění se neobešlo bez 

vzpomínek na dětství a mládí, kdy jsme někdy mívali nedělní školu a 

konfirmační přípravu v už dávno neexistujících „kroužcích“ v zahradě.  

  Na konfirmace jsme vzpomínali v září nad fotografiemi, které 

jsme přinesli z domu. Bylo to tak zajímavé vzpomínání, že jsme se ani 

nemohli rozejít.  

  S dalším zajímavým vyprávěním přišel v říjnu bratr Jan Teplý. 

Seznámil nás se současným životem v Rusku, jak ho poznal za svého 

pracovního pobytu. Mnoha otázek jsme se jen dotkli a doufáme, že 

v zajímavé besedě budeme ještě pokračovat. 

Sestra Petrovičová se vrátila ze svého pobytu u rodiny na Ukrajině. 

Znovu upoutala nejen vyprávění, ale přivezla i zpěvníček písní, které tam 

ve sboru zpívají. Některé melodie jsou nám známé a tak jsme si i 

zazpívali, ovšem s našimi texty. 

  Na prosincové kavárničce jsme si zazpívali naše krásné adventní 

písně a uplatnili své rukodělné schopnosti. Za pomoci sester Martiny 

Dvořákové a Emy Oravcové jsme si vyrobili svícny a ozdoby na vánoční 

stůl.  

  Doufáme, že naše besedování bude úspěšně pokračovat i 

v letošním roce. Zveme tedy vás všechny, kdo máte čas, přijďte mezi 

nás. 

     Jana Černá, Martina Dvořáková a Ema Oravcová 
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Kruh 2016 
 

V roce 2016 se Kruh scházel v již tradičním termínu, tj. každé 

druhé úterý v měsíci. Účast je někdy sice komorní, ale atmosféra vždy 

příjemná. Tvořilo se z různých materiálů. Byla vytvořena například 

výzdoba pro Zahradní slavnost. Výrobky z kruhu je možné zakoupit již 

tradičně na Adventním jarmarku.  Pro rok 2017 máme již sestaven 

tematický program. Na září budeme potřebovat sušené makovice, pokud 

někdo bude ochotný nám je věnovat, budeme velice rády. Březnový 

Kruh bude ve znamení hvězd a korálků. Všichni jsou srdečně zváni.  
 

Za Kruh Markéta Šimková 

 

 

 MLÁDEŽ  
 

Na pravidelných schůzkách se nyní setkávají hlavně mládežníci z 

posledních tří konfirmačních ročníků. Scházíme se jednou za měsíc 

podle vzájemné 

dohody. Začátkem 

října jsme společně 

vyrazili na 

víkendovou pěší túru s 

přespáním ve srubu u 

Křídel.  

Ukazuje se, že v 

současné době je 

velmi nesamozřejmé, 

aby mladí lidé mezi 

velkým množstvím 

vlastních aktivit a 

nepřeberných 

možností, které dnešní život skýtá, hledali své místo také v životě církve. 

Proto si opravu cením, že teenageři v našem sboru vedle svých zájmů 

nalézají rovněž odpovědnost vůči sborovému společenství a zájem o 

poselství Bible. 

 

 

 



  

22 

 

STŘEDNÍ GENERACE  
 

Setkání střední generace jsou otevřena zájemcům ze všech 

věkových skupin a zpravidla jsou tematicky přístupná i pro 

mimosborovou veřejnost. V loňském roce se opět konala pravidelně třetí 

úterý v měsíci. Společně s Ivo Fialou, který do léta spolupracoval na 

organizaci, jsme se těšili z toho, že setkání SG přivádějí na půdu sboru 

nové lidi. Za cenné plody těchto úterních shromáždění považujeme také 

otevřené a podnětné rozhovory, jež zde nalézají své místo.  

Program již druhým rokem sestává z besed a přednášek, které střídá 

promítání filmů s duchovní a sociální tématikou. Hosté v průběhu 

minulého roku hovořili na rozličná témata. Například v lednu nás 

Magdaléna Trgalová seznámila s životem skotské církve i s krásami 

Orknejských ostrovů, kde působila dva roky jako farářka, v dubnu 

připravil Michal Praslička zajímavou besedu o pěstování, zpracování a 

přípravě kávy. Na podzim jsme vyslechli pozoruhodné povídání 

imunologa a katolického kněze v jedné osobě MuDr. Mgr. Karla 

Rozehnala o františkánské spiritualitě. Společně jsme shlédli řadu 

snímků z církevního prostředí, zejména ze severské kinematografie: Jako 

v nebi, Odvrácená tvář neděle, Univerzální uklízečka, Bratr Slunce sestra 

Luna či Villa Paranoia. 

 

 

Co nového ve sborovém domě? 
 

SD je v neustálé přeměně. Na rok 2016 schválilo staršovstvo 

provedení rekonstrukce vodovodní přípojky a vytvoření přípojky 

kanalizační. Oboje bylo prováděno svépomocí a to především díky 

velkému nasazení nájemníků - bratrů Stanislava a Petra Ježových. 

Vodovodní přípojka se naštěstí nemusela měnit celá, ale pouze vlastní 

napojení na hlavní řad plus výměna vodoměru.  Kanalizační přípojku 

jsme udělali po vyřízení všech náležitostí na úřadech v rekordním čase tří 

dnů. Při vlastním provádění se vyskytly nečekané obtíže. To především 

vlastní napojení nových trubek na současné svody uvnitř domu. Bylo 

nutné vybourat podlahu na záchodě v přízemí a v přilehlém zádveří a zde 

velmi obtížně vytvořit napojení stávajících trubek na ty nové. Nicméně i 

toto dílo se podařilo. Původní  rozpočet byl na tuto akci 103.305 Kč 

Celková utracená částka se  nakonec vyšplhala na 70.782 Kč. Další akcí, 

kterou na loňský rok staršovstvo schválilo, bylo provedení výměny 
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plynových kotlů na ohřev TUV. K tomuto kroku vedla staršovstvo 

především starost o bezpečnost provozu a snížení nákladů do budoucna 

(pravidelné revize komínů i kotlů). Staršovstvo na tuto akci vybralo 

firmu SolarTop , cena tohoto díla byla  34.017 Kč. Toto ale nejsou jediné 

akce v domě. Nájemníci ve spodním bytě opravují a upravují jednotlivé 

místnosti - konkrétně  kuchyň, kde se dal nový štuk před instalací nové 

kuchyňské linky (zakoupili nájemníci). Také horní byt prodělal výrazné 

kosmetické úpravy – natažení nového štuku ve většině místností, 

vymalování atd. Sborový dům tedy žije a funguje. Na konci roku jsme 

sice museli řešit problémy se zpožděnými platbami od nájemníků 

z přízemního bytu, ale i tato nepříjemná situace se zvládla a snad se již 

nebude opakovat. Trochu informací ohledně fungování financí ve SD:  

Za loňský rok se vybralo 138.700 Kč.  Celkové výdaje pak byly 114.866 

Kč, loňský rok tedy skončil s mírným ziskem. Z pohledu dvouletého 

hospodaření, kdy vykonávám funkci správce SD, je to ale nicméně zatím 

schodková částka – 57.258 Kč.  To především ze dvou důvodů: nižší  

příjem  v roce 2015 a vyšší náklady v roce 2016, spojené s přechodem na 

vytápění na pevná paliva – instalace kotle a oprava komínu.  I z těchto 

důvodů rozhodlo staršovstvo, že na další roky, počínaje 2017 nebudeme 

plánovat žádné velké investice, naopak budeme v souladu s pětiletým 

plánem (t.j. co vybereme na nájmu, investujeme zpět do SD) finance  

odkládat a naplánujeme rozsáhlejší revitalizaci za 2-3  roky. V roce 2017 

provedeme studii s návrhem postupu revitalizace sborového domu. 

Závěrem chci poděkovat jednak nájemníkům za spolupráci při provádění 

jednotlivých stavebních prací, a také Martině Dvořákové za pečlivé 

vedení dokumentace a financí stran SD. Také všem, kteří se různou 

měrou podílejí na péči o náš SD.  Věřím že dům bude do budoucna 

fungovat  dobře (dobrou zprávou je i to, že se ozývají zájemci, kteří by 

tam chtěli bydlet  ) jak pro nájemníky, tak i pro sbor.   

Ještě pořád  je to trochu staveniště, ale  věřím, že do zimy se tato 

část zvládne a budeme si moci všichni oddechnout před dalším rokem a 

novými výzvami (rekonstrukce zahradního domku, rekonstrukce plotu, 

rekonstrukce koupelen...) Jak vidíte, je toho stále dost a dost, co je ve SD 

nutno udělat. Modleme se, ať nám dá Bůh sílu a moudrost do tohoto díla.  

Václav Peňáz , správce SD  
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Uprchlická otázka v našem sboru 
zpráva pro výroční sborové shromáždění 2017 

 
V uplynulém roce náš sbor reagoval na problém uprchlické vlny – 

v emotivní společenské diskuzi pokládalo staršovstvo za důležité 
zdůraznit křesťanská a humánní východiska. 

Staršovstvo podpořilo program, navržený neformální pracovní 
skupinou – k této skupině se k dnešnímu dni hlásí 22 lidí, z nich 16 jsou 
evangelíci (13 z našeho sboru). 

Program má dva základní cíle: Za prvé, hájit vyvážený postoj k 
přijímání uprchlíků v ČR, tedy postoj realistický vzhledem k hrozbám a 
zároveň vstřícný k lidem v nouzi. Za druhé, přispívat ke změně 
protiuprchlické atmosféry ve společnosti – nabízet občanský rozhovor, 
informace, argumenty. 

Co jsme udělali konkrétně?  
Za prvé: Na rok 2016 uzavřel náš sbor rámcovou smlouvu s 

Charitou, jež byla v roce 2016 celostátním garantem pro integraci 
cizinců, kteří dostali v ČR azyl. Novoměstský evangelický sbor tak byl 
jednou z dvaceti subdodavatelských organizací, jež nabídly státu pomoc 
s integrací cizinců. Naši nabídku, přijmout jednu rodinu azylantů, zatím 
nikdo nevyužil. 

Za druhé: V květnu 2016 jsme uzavřeli první cyklus besed pro 
veřejnost, nazvaný Islám a evropská kultura; v rámci tohoto cyklu 
se uskutečnilo 7 besed. V lednu 2017 začal druhý cyklus besed, 
nazvaný Svět na jevišti.  

Za třetí: Náš postoj k přijímání uprchlíků jsme vysvětlili vedení 
Města NMnM i veřejnosti prostřednictvím lokálního (Novoměstsko) a 
regionálního (Žďárský deník) tisku.  

V „uprchlické iniciativě“ chceme pokračovat i v následujícím roce. 
Konkrétní kroky se budou odvíjet od vývoje situace v ČR a od přístupu 
státní správy v oblasti ochrany cizinců (azylová politika). 

 

Vojtěch Hrouda, presbyter 
 

 Oznámení čtenářům:  
Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 9. dubna 2017.  

Uzávěrka je 31. března 2017.  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

©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,    e-mail: zsorm@post.cz.      IČ 43378854 

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