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Zprávy ze staršovstva 4. 5. 2016 
 
 Staršovstvo souhlasilo s podpisem Rámcové smlouvy o 

poskytování a úhradě integračních služeb mezi sborem a Charitou 

ČR. Tato smlouva vytváří smluvní rámec pro budoucí spolupráci při 

integraci. 

 Staršovstvo jednalo o představení kandidátů na místo 2. faráře 

sboru. Dohodlo se na termínu 30. 6., do kterého mají kandidáti 

sdělit, zda kandidaturu přijímají. Případné opravy farního bytu 

v Bystřici se uskuteční v rámci částky schválené v rozpočtu. 

 Z.Šorm informoval staršovstvo o zřízení podílových fondů 

v rámci Rezervního fondu u Komerční banky. Dle rozhodnutí 

sborového shromáždění na ně bylo převedeno 200 000 Kč. 

 Z.Šorm podal zprávu o zajištění propagace Noci kostelů 

(facebook a web NMNM – R.Šormová, sborový web – M.Popel, 

plakáty objednal Z.Šorm a dovezl M.Hadlač; prosba o pomoc 

s distribucí byla zveřejněna ve Zprávách a ohlasech). 

 Z.Šorm domluvil se sousedy natření plotu směrem do centra ze 

strany od sousedů. 

 Staršovstvo jednalo o přípravě konfirmace a konfirmační 

zkoušky. M.Petrová domlouvá s rodinami konfirmandů výzdobu 

kostela, poděkování a focení. 

 Staršovstvo složí 12. 6. při bohoslužbách v N.Městě slib do 

rukou seniorátního kurátora R.Černého. 

 Z.Šorm podal zprávu o sborovém výletě 17.4. do Soběslavi. 

 19. - 22. 5. se v Praze koná zasedání synodu ČCE. Z.Šorm 

staršovstvo seznámil s některými  body, o nichž bude synod jednat. 

 Staršovstvo jednalo o rozlučkových bohoslužbách 22. 5. 

M.Slámové a o předání daru za sbor při této příležitosti. 

 V.Peňáz a P.Teplý připravují koncepci péče o dřeviny, které 

jsou v majetku sboru. 

 I.Tenglerová informovala staršovstvo o měření radonu ve 

sborovém domě v Bystřici. Výsledky jsou dobré. 
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Co je před námi: 
 
3.6. NM 19.30 -  schůzka učitelů NŠ 

3. - 5.6. Křižlice – sborový víkend na horách  

7.6. NM 19.30 - Kruh 

10 6.  NM 19.00 – Noc kostelů 

12.6. NM 9.00 – při bohoslužbách slib nového staršovstva 

NM 14.00 – Zahradní slavnost 

19.6. Rodinné bohoslužby na závěr školního roku a společný 

oběd 

21.6. NM 9.30 – Kavárnička pro seniory – tentokrát nás 

seznámí s koncepcí budoucí podoby 

parku okolo kostela Tomáš Blažek 

22.6. NM 20.00 – náboženství pro dospělé – O Jobovi 

25.6. - 2.7. Z.Šorm – vede tábor pro mladé lidi s postižením 

v Bělči 

3.7. Bohoslužby zaměřené n Mistra Jana Husa 

  

 

 

Sbírka na Jeronýmovu jednotu v letošním roce činila 83 375 

Kč. A na chod sboru se vybrala částka 61 425 Kč. Všem dárcům 

srdečně děkujeme. 

 

 

 

Kruh –změna termínu 
 

Výjimečně se Kruh bude konat již první úterý v měsíci  

(tj. 7. 6. 2016). Doladíme výzdobu na Zahradní slavnost. 

 

Markéta Šimková 
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Noc kostelů – 10. 6. 
 

Náš sbor se již tradičně v pátek 10. 6. zapojí do mezinárodní 

akce Noc kostelů. Tentokrát při ní náš sbor spolupracuje se 

sdružením Lysina lenina, které o tomto víkendu pořádá v Novém 

Městě divadelní festival Sbírka motýlů. Nejde o ojedinělou 

spolupráci. Sdružení se již v minulých letech podílelo na více 

sborových akcích. Díky této spolupráci bude program Noci kostelů 

v našem kostele začínat divadelním představením Víti Marčíka ml. 

„Malý princ“. Všechny vás na ně upřímně zveme. A prosíme vás 

také o spolupráci při propagaci této akce. Během května budou 

v kostele k rozebrání jednak pozvánky, které bude třeba roznést 

v Novém Městě do schránek, jednak plakáty, které je třeba vyvěsit. 

Budeme moc rádi, když nám s tím pomůžete – roznesete pozvánky 

ve svém okolí a požádáte třeba svoje známé o vyvěšení plakátu (ve 

výloze, na nástěnce apod.). A samozřejmě nejlepší je osobní je 

osobní. Pozvěte svoje známé! 

Program Noci kostelů:  

19.00 – divadelní představení: V.Marčík ml.; „Malý princ“  

20.00 – orientační závod v okolí kostela 

21.00 – medailony z tvorby farářů NM a vystoupení pěveckých 

sborů 

22.00 – biblický kvíz pro teamy i jednotlivce 

23.00 – noční bohoslužba při svíčkách  

Součástí programu bude také výstava fotografií Jindřicha 

Štreita „Jsme z jedné planety“ a prodej fair-trade výrobků. 

 

 

 

Zprávy ze seniorátu 
 

Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích - v neděli 12. června 

oslava 90 let sociální práce, v 9.30 bohoslužby (synodní senior), 

informace o dalším programu v příloze na pozvánce. 
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Změny ve sborech 

• 30. června končí ve Velkém Meziříčí služba Pavla Janošíka 

(odchází do sboru v Opavě). 

• V srpnu skončí služba Petra Galluse v Sázavě (odchází na ETF UK 

do Prahy). 

• V srpnu patrně skončí i služba Pavla Šindlera v Humpolci (má 

namířeno do sboru v Ostravě). 

• 1. července začne ve Velkém Meziříčí farářovat Markéta Slámová 

a 1. září v Horních Dubenkách Hynek Tkadleček. 

 

 

POZVÁNÍ DO SBORŮ: 

úterý 7. června  

• Jihlava 19.00 Modlitba Taizé (v kostele Povýšení sv. kříže) neděle  

 

neděle 12. června 

• Velké Meziříčí  Sborový den s Petrem Peňázem 9.00 bohoslužby, 

přednáška o spirituálech, oběd  

• Žďár nad Sázavou 18.00 Bohoslužba v Batyskafu, promluví Miki 

Erdinger, zahraje Bluesmine Trio (Žďár n.S.) 

 

středa 22. června 

• Sněžné 18.00 Magda Kadlecová: "Sibiř na vlastní kůži" 

 

 sobota 25. června 

• Velké Meziříčí 19.00 Koncert skupiny Žalozpěv 

 

NOC KOSTELŮ 

pátek 10. června 

Na stránkách www.nockostelů.cz najdete program 

v některých kostelech ČCE: 

• Daňkovice  • Pelhřimov-Strměchy • Humpolec • Sázava • Jihlava • 

Telč • Kamenice nad Lipou • Třebíč • Nové Město na Mor. • Žďár 

nad Sázavou • Opatov 
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CO SE MIMO JINÉ PŘIPRAVUJE V ČERVENCI: 

Velké Meziříčí: 10.7. sborový den s Pavlem Keřkovským (9.00 

bohoslužby, 10.15 přednáška o Jeronýmu  Pražském ) 

 

DALŠÍ CHYSTANÁ SETKÁNÍ: 

• seniorátní seminář učitelů nedělní školy v sobotu 3. září v Jihlavě 

• seniorátní setkání všech generací v neděli 18. září v Novém Městě 

na Moravě (mládež je zvána už od pátku 16. 9.)  

• Sjezd (nejen) evangelické mládeže 7. - 9. října v Třebíči 

 

 

 

Rodinná neděle 19. 6. na závěr školního roku 
 

Na neděli 19. června připravujeme s učiteli nedělní školy 

rodinnou neděli na závěr školního roku. Po bohoslužbách v Novém 

Městě vás zveme na posezení u kávy čaje a nějakých dobrot. Pro děti 

budou připraveny hry. Společně potom chceme poobědvat 

osvědčenou formou „sborového stolu“. Každý přineste něco k obědu 

v množství, které přibližně sníte, dáme to dohromady a každý 

z účastníků si potom podle chuti bude moct kombinovat, co si 

vybere.  Těšíme se na společně strávené dopoledne. 

 

 

 

Zahradní slavnost 12. 6. 2016 
 

V pátek 10. 6. večer nás čeká Noc kostelů, hned v neděli 

Zahradní slavnost. Na slavnosti se můžete těšit na kavárnu, hry, 

tvoření…. Celou slavnost zahájí ve 14 hodin artistické duo Circo 

Firco. Něco z partnerské akrobacie bude možné si vyzkoušet při 

workshopu. Pokud byste měl někdo chuť pomoci – buď napečením 

nebo nachystáním dobrot do kavárny, s tvořivými dílnami nebo 

zkrátka s tím, co bude na místě potřeba, budu ráda, když se mi 

ozvete na mail DanielaSimek@seznam.cz. 

Daniela Šimková 
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Pozdrav od bratří a sester z našeho 
partnerského sboru v Německu.   
 

Milé sestry a milí bratři v Novém Městě na Moravě, 

ještě zcela naplněn dojmy a zážitky z našeho setkání v Praze 

Vám posílám pozdravy z Reutlingen - Betzingen. Díky našemu 

partnerství, které trvá již přes 20 let, se stává celosvětová dimenze 

církve zřetelnou a hmatatelnou. Duch Boží překonává hranice mezi 

státy, spojuje lidi z různých národů ke svému společenství. 

Radujeme se a jsme vděční za partnerství s evangelickým sborem 

v Novém Městě na Moravě. Je dobré, že můžeme prohovořit a 

navzájem sdílet rozdílné zkušenosti a stanoviska. Velmi zřetelně 

jsme to zažili při rozhovoru o práci a angažovanosti kolem 

uprchlíků. Tím se vytváří jasnější obraz skutečnosti. Dopřejme si 

rozdílná stanoviska a uvědomujme si lásku, která nás v Kristu 

navzájem spojuje. S těmito myšlenkami Vám přejeme požehnané a 

veselé svátky svatodušní. 

Jménem celého sboru Betzingen Vás zdraví 
Christoph Zügel  

 

Liebe Schwestern und Brüder in Nove Mesto na Morave, 

noch ganz erfüllt von unserer Begegnung in Prag letzte Woche schicken 

wir Grüße aus Reutlingen Betzingen an Euch. Durch unsere 

Partnerschaft, die jetzt über 20 Jahre währt, wird die weltweite 

Dimension von Kirche, greifbar und sichtbar. Gottes Geist überwindet 

nationale Grenzen und verbindet Menschen aus verschiedenen Völkern 

zu seiner Gemeinde. Wir sind froh und dankbar über die Partnerschaft 

mit der Evangelischen Gemeinde in Nove Mesto na Morave. Es ist gut 

die unterschiedlichen Erfahrungen und Standpunkte auszusprechen und 

miteinander zu teilen. Bei unserem Austausch über die Arbeit mit 

Flüchtlingen wurde mir das wieder einmal deutlich. Dadurch entsteht 

ein vollständigeres Bild der Wirklichkeit. Gönnen wir uns den 

unterschiedlichen Standpunkt und achten wir dabei auf die Liebe, die uns 

in Christus miteinander verbindet. In diesem Sinne wünschen wir Euch 

ein segenreiches und frohes Pfingstfest. 

Herzlich grüßt euch aus Betzingen im Namen der Gemeinde Christoph 

Zügel.  
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Poděkování 
 

Protože mám ráda trochu spontaneity, při svém oficiálním 

loučení s novoměstským sborem při bohoslužbách jsem mluvila tak, 

jak mi „myšlenky letěly a zobák narostl“. Nechtěla jsem se nějak 

předem písemně připravovat. Kouzlo okamžiku může ale mít i svou 

nevýhodu - některé intenzivní situace se v hlavě vynoří snadno, ale 

dlouhodobou nenápadnou podporu, konstruktivní připomínky, 

konkrétní pomoc lidí nablízku jsoucích snadno pozapomínám. 

Chci proto poděkovat svým kolegům a kolegyním – Zdeňkovi 

Šormovi, Vojtovi Hroudovi, Deboře Rumlové, Idě Tenglerové a 

spolupracovnicím Lídě Navrátilové, Martině Dvořákové, Janě 

Rusňákové a Emě Oravcové za to dobré, co jsem od vás mohla 

přijmout – zkušenosti i vhled, lehkost i nadhled, kritiku i povzbuzení 

a sdílení nejen pracovních ne/úspěchů. 

Ještě jednou děkuji vám všem - členům našeho sboru za 

trpělivost a vlídné přijetí v mých farářských začátcích. Jak jsem 

stihla v Bystřici říct, nepřipadám si sice o nic dokonalejší ani o 

mnoho zkušenější, ale tolik mě to už netrápí ;-). Nestěhujeme se 

proto, že by se nám v novoměstském sboru nelíbilo a nechtěli jsme 

tu s vámi zůstat. Naskytla se možnost prožít nějaký čas v manželově 

rodném kraji, poblíž jeho práce a děti jsou ještě natolik malé, že 

ponesou přesídlení snadněji. Rozhodnutí stěhovat se bylo tedy 

rodinně strategické.  

Zároveň chci vás, kteří jste nebyli na bohoslužbách, poprosit za 

odpuštění toho, co jsem neudělala a měla, nebo co se mi nepodařilo 

a mělo na vás neblahý dopad. Uvědomuju si, že takové události se 

děly zvlášť v souvislosti s odchodem na mateřskou… 

A ještě jednou děkuji i touto cestou svému muži za konkrétní 

pomoc, konstruktivní kritiku i mnohé další, je mi velkou oporou.  

  Budete-li mít cestu do Velkého Meziříčí, stavte se na návštěvu, 

ať se nám moc nestýská.  

Markéta SLámová 

 

 

 



  

10 

 

Den rodiny v Myslibořicích 
 

Na sobotu 7. května připravil spolek Bratr Kálef setkání rodin 

z Horáckého seniorátu. Konalo se v prostorách střediska Diakonie 

ČCE v Myslibořicích.  Celý den byl velmi vydařený a plný pohody – 

díky zajímavému programu, slunečnému počasí a krásnému 

prostředí areálu myslibořického zámku. Setkání bylo zahájeno 

pobožností.  Během dopoledne rodiče naslouchali přednášce Martina 

Balcara o virtuálním světě internetu, co znamená pro naše děti a jak 

se v něm mohou rodiče zorientovat. Děti mezitím vyráběly 

v tvořivých dílnách. Po obědě byl čas na kávu a popovídání si – a 

děti v doprovodu místních mládežnic prozkoumávaly zámeckou 

zahradu. Veselou tečkou za celým programem bylo scénické čtení – 

Listování. Tento projekt představuje poutavou formou zajímavé 

knihy. Bratr Kálef vybral z repertoáru Listování španělskou knihu 

Manolito brejloun od Elviry Lindo a dobře udělal – pobavili se 

opravdu všichni - děti i dospělí.  

Daniela Šimková 

 

 

 

Mami, tati! Kde jste?  
 

Děti z našeho sboru měly v neděli 22. 5. možnost seznámit se 

s činností UNICEF. Učitelé nedělní školy navrhli, aby část výtěžku 

z adventního jarmarku byla použita ještě na další charitativní 

projekt, neboť i po zaplacení ročního školného pro Pael z Adopce na 

dálku zbyly peníze. UNICEF má několik programů, my jsme se 

rozhodli poslat peníze pro děti ve válkách. Dle UNICEF žije 

v současné době v místech válečných konfliktů 230 miliónů dětí. 

UNICEF se snaží do těchto míst dostat a hned po zajištění života a 

zdraví dětí se snaží děti vzdělávat. Nabízí také psychologickou a 

terapeutickou péči. Také se snaží dětem, pokud byly oddělené od své 

rodiny, dohledat nejbližší příbuzné.  

Sešli jsme se v komorním počtu. Děti se nejprve seznámily 

obecně s organizací UNICEF – jak souvisí s OSN, kde působí, 
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jakým projektům se věnuje a jak konkrétně dětem pomáhá. Z české 

pobočky UNICEF byli velmi laskaví a zaslali nám různé materiály. 

Děti si tak mohly „ohmatat“ a prozkoumat věci, které UNICEF 

používá – terapeutickou výživu pro podvyživené děti, rehydratační 

soli, čistící tablety do vody, kousek moskytiéry. Hodně nás zaujala 

měřidla pro zjišťování podvýživy u dětí – všichni jsem je vyzkoušeli 

a změřili se.  

Další část programu měla dětem přijatelnou formou přiblížit, co 

se může dětem ve válce přihodit. Nejprve si postavily z kostek a 

klacíků domy, do kterých kreslily na kousky papíru, co tvoří jejich 

domov (co mají rády, na čem jim záleží – malovaly rodiče, 

sourozence, kamarády, oblíbené hračky). Najednou (za mého halasu 

a povyku) musely rychle vyskočit, popadnou ze svých domečků, co 

stihnou a utíkat se schovat. Krčili jsme se společně ve křoví a ani 

jsme nedutali, aby si nás nikdo nevšiml. S dětmi jsme si povídali o 

tom, co se jim podařilo z jejich domů zachránit- některé si stihly vzít 

obrázky s rodiči, některé to nestihly. Děti se dozvěděly, že v těchto 

situacích některé rodiny a děti žijí v polorozpadlých továrnách, 

rozbitých školách, domech. Někteří se rozhodnou pro odchod do 

uprchlického tábora. Ani tato cesta nebývá jednoduchá a bezpečná. 

Sem přichází s vidinou toho, že je to jen na pár měsíců. Mnohdy zde 

však uvíznou na několik let…. My jsme se s dětmi ale vrátili zpět 

„domů“. Děti byly zaskočené tím, že jejich domky byly zničené. Ale 

i přesto to nevzdaly a postavily své domky znovu.  

Příprava a samotný program bylypro mě velkou zkušeností – 

jsem moc ráda zejména za druhou část programu, kdy jsme s dětmi 

„jako“ prchali a skrývali se v zahradě. I když to bylo jen jako – zažili 

jsme chvíle strachu, aby nás nikdo nenašel, lítosti z toho, že jsme 

nestihli z domovů vzít to nejdůležitější, obavy, zda se setkáme 

s našimi milými, zklamání nad našimi zbořenými domky, ale i naději 

pustit se do opravení svých domovů.   

Daniela Šimková 
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 Oznámení čtenářům:  

 
Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 10. července 2016.  

Uzávěrka je 30. června 2016.  
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