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Zprávy ze staršovstva 2.3.2016 
 V.Hrouda podal zprávo o jednání ohledně integrace uprchlické 

rodiny: 1/ oslovená rodina dostala nabídku práce jinde, a proto o Novém 

Městě neuvažuje; 2/ V.Hrouda jednal s Charitou Brno o konkrétních 

podmínkách, aby se sbor mohl stát „subdodavatelem“ služeb integrace 

v rámci státního systému; 3/ 18 lidí ze sboru a okolí je připraveno na 

integraci spolupracovat. 

 Staršovstvo upravilo název jarního výběru na „Příspěvek na chod 

sboru a Jeronýmovy jednoty“. 

 V.Peňáz informoval staršovstvo o nutnosti revize plynových 

spotřebičů ve sborovém domě. 

 P.Teplý provede skácení uschlého stromu u hřbitova. Ve spolupráci 

s V.Peňázem zajistí odběr palivového dříví. 

 P.Hladík informoval o vývoji jednání ve věci výstavby domova pro 

seniory se zvláštním režimem. Zatím probíhá vše podle předpokládaného 

harmonogramu. 

 Na místo 2.faráře sboru kandidují vikáři Martin Szabo a Alžběta 

Matějovská. M.Szabo se představí při bohoslužbách 8.5. a A.Matějovská 

29.5. Volbu je třeba provést do konce července.  

 Staršovstvo dále jednalo o přípravě volby nového staršovstva a 

výročního shromáždění. 

 Staršovstvo navrhlo výročnímu shromáždění, aby převedlo do 

„Rezervního fondu sboru“ částku 200.000,-Kč. Peníze budou dle návrhu 

uloženy u Komerční banky. 

 Protože sbor musí od roku 2016 vést podvojné účetnictví, 

staršovstvo rozhodlo pořídit pro sbor účetní program „Pohoda“ . 

Účetnictví povede M.Dvořáková, která absolvovala rekvalifikační kurz 

na podvojné účetnictví. Staršovstvo pověřilo P.Hladíka, aby nákup 

společně s M.Dvořákovou zajistil. 

 I.Tenglerová informovala staršovstvo o přípravách společného 

víkendu s přáteli z partnerského sboru v Betzingen, který se uskuteční 6.-

8.5. v Praze. 
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 Z.Šorm podal informaci o programu bohoslužeb a dalších 

shromáždění o Velikonocích. 

 Z.Šorm poděkoval všem stávajícím členům staršovstva za jejich 

práci pro sbor. 

 

Co je před námi: 

  

Krátké zprávy: 

- Postní sbírka Diakonie na uprchlíky v Iráku činila v našem 

sboru 8600,- Kč 

- Sbírka na  hlavní dar lásky JJ činila v našem sboru 7689,- Kč 

-  

Pozvánky 

13. 4. od 17:00 zveme na besedu „SIBIŘ NA VLASTNÍ KŮŽI“ 

Magdalena Kadlecová a Miki Erdinger se s námi podělí o své 

1.4. NM 19.30 – schůzka učitelů NŠ 

3.4. Velké Meziříčí 14.30 – Presbyterní konference (přednáší Jiří 

Schneider) 

6.4. NM 18.00 – ustavující schůze nového staršovstva 

12.4. NM 19,30 - Kruh 

13.4. BY 17.00 M.Kadlecová+M.Erdinger: „Sibiř na vlastní kůži.“ 

17.4. Sborový výlet do Soběslavi 

19.4. NM 9.30 – kavárnička pro seniory: O Ukrajině 

19.4. NM 19.30 – střední generace: M.Praslička: „Příběh kávy“ 

20.4. BY 17.00 – výbor kazatelské stanice 

22. - 24.4. Konfirmační víkend v Brně 

27.4. NM 20.00 náboženství pro dospělé 

4.5. NM 18.00 – staršovstvo 

5.5. Nanebevstoupení Páně – bohoslužby: 17.00 BY, 18.30 NM 

6.5. NM 19.30 -  schůzka učitelů NŠ 

7.5. Seniorátní den rodiny - Myslibořice 

6. – 8.5. Víkend s přáteli  z Betzingen v Praze 

8.5. Při bohoslužbách se představí kandidát na 2.faráře Martin 

Szabo 

13.5. 18.00 zkouška konfirmandů 

15.5. Svatodušní svátky + konfirmace 
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zážitky z několikaměsíčního pobytu na Sibiři. Setkání proběhne v 

bystřické modlitebně.  
  

- 19.4. od 19:30 zveme na besedu „PŘÍBĚH KÁVY“ Michal 

Praslička bude v rámci SG vyprávět a promítat o kávě. Bude řeč o 

kávě černé i zelené, o jejím pěstování, sklízení, nakupování, pražení 

a přípravě. S ukázkami i ochutnávkou. 

 

Betzingen 

- Letošní setkání s našimi německými přáteli z partnerského 

sboru v Betzingen proběhne o víkendu 6.-8.května v Praze. Součástí 

společného programu bude prohlídka židovského města. Bydlet 

budeme společně v salesiánském centru na Praze 8 v Kobylisích za 

150,- na osobu. Ti, kdo by se setkání chtěli účastnit, se mohou 

přihlásit sestře farářce Idě Tenglerové tel. 728 733 350.  

 

Dlouhá cesta domů 

V měsících dubnu a květnu vyzdobí náš kostel fotografiemi a 

kolážemi paní Jarmila Horáková ze Žďáru nad Sázavou. Výstavu jsme 

nazvali "Dlouhá cesta domů". Jarka výstavu doprovází těmito slovy: 

 

Cesta podzimní krajinou, vede 

uprostřed barev a ztrácí se do 

pastelového, lesního oparu. 

Jdu také touto cestou, jako i 

mnohými jinými cestami. 

Jdu do tmy ke světlu, jdu ke 

kořenům, abych stála rovně. 

Tam, kde jsem se provinila, a 

způsobila rány, chci 

cítit vinu, abych mohla přijmout 

odpuštění a uzdravit vztahy. 

Strach, napětí a neupřímnost chci 

proměnit v důvěru a klid, v pokoj 

srdce. 

¨ 

 

Přestat v sobě kšeftovat a 

směňovat, tedy ne výměnou za 

zdraví, ale protože chci být věrná 

sama sobě, tomu nejvnitřnějšímu 

obrazu, snad je to obraz dítěte. 

Neotáčet se zpět. 

 

Chtěla bych vidět to, co 

dostávám a poděkovat za to. 

Tedy konečně přijmout vše a 

všechny, svůj život právě takový. 

 

Prosím o sílu a víru, o život a 

světlo v něm. 

Prosím o klidný dech. 

Jsem součást řádu. 
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Chtěla bych přijít k sobě domů. 

Je to dlouhá cesta a chtěla bych 

vytrvat... 

Všichni jsme na cestě a jen láska 

má smysl. 

Děkuji za vše. 

 

 Neorganizuji Jarce výstavu poprvé. Úspěšně již vystavovala v naší 

galerii v Novém Jimramově. Z její tvorby trvale vystupuje láska, víra a 

naděje. Ozdobíme prostor, kde se otevírají srdce lidí, řekla po návštěvě 

našeho kostela. A tak se těším, že i nás všechny potěší její přítomnost u 

nás. 

Ivo Fiala 

Grantová komise 
Již nějakou dobu je v našem sboru ustavena grantová komise. 

Komise je pravda asi trochu nadsazené označení. Jde spíš o sešlost 

lidí, kteří mají nějaké zkušenosti se získáváním finančních 

prostředků na různé projekty a záměry. Do této sešlosti patří čtyři 

lidé - Tomáš Blažek, Jaroslav Strnad, Jan Jež a Petra Vykydalová. 

Dle našich možností sledujeme různé finanční zdroje a přemýšlíme, 

jak by je bylo možné využít pro záměry, které se v našem sboru rodí. 

Tedy rodí, spíš - mohly by se rodit. Proto, máte-li nějaký nápad nebo 

vizi a potřebujete-li ji přetavit do podoby žádosti o finanční podporu, 

neváhejte nás kontaktovat. Může se jednat o tradiční nebo i zcela 

nové aktivity, které ve sboru ještě nebyly. Odložte ostych a nebojte 

se přijít s jakýmkoli námětem, nikdy nevíte, co se uchytí. Rádi vám 

podle svých možností a schopností pomůžeme.   

 

Tomáš Blažek       

 Oznámení čtenářům:  

Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 7. května 2016.  

Uzávěrka je 30.dubna 2016.  
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