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Zprávy ze staršovstva 1.3.2017 

 
 Staršovstvo projednalo přípravu výročního sborového 

shromáždění a návrhy na jeho činovníky a revizory účtů na rok 

2017. 

 P.Hladík podal zprávu o hledání farářů pro náš sbor. Komise 

oslovila osobně pět vybraných farářů.  Jediný O.Ruml odpověděl 

kladně s tím, že by mohl nastoupit v létě roku 2019. Staršovstvo 

s ním chce dále jednat. Na dobu od září 2017, kdy odchází 

I.Tenglerová, přislíbil výpomoc V.Hrouda a P.Hladík osloví faráře 

v důchodu J.Kellera. Na dobu po odchodu faráře Z.Šorma chce 

staršovstvo jednat s I.Tenglerovou. 

 Z.Šorm požádal presbytery o podporu benefiční akce „Kup si 

klip“. 

 I.Tenglerová informovala staršovstvo o soustředění pěveckých 

sborů (24.-26.3.) v Bělči nad Orlicí. Staršovstvo na její návrh 

odsouhlasilo 3.000,-Kč z daru od přátel z Betzingen jako 

příspěvek sboru na tuto akci. 

 Z.Šorm seznámil staršovstvo s přípravami na natáčení medailonu 

o našem sboru pro „Křesťanský magazín“ (17.3.). 

 Staršovstvo jednalo o možnosti pronájmu bytu ve sborovém domě 

v Bystřici n/P.  

 P.Hladík vysvětlil staršovstvu návrh úpravy pachtovní smlouvy 

pro Honební společenství Zvole. Honební společenství 

nesouhlasilo s výší pachtu, protože se jedná o pozemky, které jsou 

již pronajaty jiným pachtýřům, a v tomto případě jde pouze o 

právo honitby. Honební společenství pošle oficiální žádost o 

snížení částky pachtovného. 

 P.Hladík projedná s T.Blažkem účast na schůzce společensko-

kulturní komisi Města, která se týká podoby nových pravidel pro 

poskytování dotačních titulů. 

 Staršovstvo projednalo přípravu shromáždění o velikonočních 

svátcích a velikonočního sborového dopisu. 

 Z.Šorm informoval staršovstvo o tom, že se část katechetického 

semináře vikariátu uskuteční v presbyterně našeho sboru. 
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Staršovstvo souhlasilo s tím, že po účastnících nebude vyžadovat 

příspěvek na energie za ubytování. 

 P.Hladík si vzal na starost přechod k novému jednotnému 

dodavateli energií, kterého vybrala kancelář synodní rady. 

 Z.Šorm informoval staršovstvo o to, že jsme v loňském roce 

nepřesáhli částku příjmů z hospodářské činnosti, z níž vzniká 

povinnost elektronické evidence tržeb. 

 Staršovstvo jednalo o možnosti tematické schůze jednak o 

pastoraci, jednak o hospodářském výhledu sboru. V.Hrouda 

dojedná konkrétní možné datum. 

 P.Hladík vyřídil podnět sestry J.Černé ohledně 120.výročí 

postavení kostela v příštím roce. Kulturní komise připraví návrh 

připomenutí tohoto výročí. 

 V.Zikmund vyslovil pochvalu Marku Peňázovi za varhanní 

doprovod bohoslužeb. 

 

 

Co je před námi: 

 
5.4. NM 18.00 – schůze staršovstva 

7.4. NM 19.30 – schůzka učitelů Nedělní školy 

11.4. NM – Kulturní dům 19.00 – promítání filmu „Nezlomené“ 

a beseda s jeho autorkou 

13.4. NM – sraz u koupaliště 15.00 – pašijový program pro 

rodiny 

NM 18.30 – čtení pašijí se zpěvem sboru a rockovou 

muzikou 

14.4. BY 7.50 – bohoslužby s vysluhováním VP 

NM 9.00 – bohoslužby s vysluhováním VP 

16.4. BY 7.50 – bohoslužby s vysluhováním VP 

NM 9.00 – bohoslužby s vysluhováním VP 

Bl 10.45 – bohoslužby s vysluhováním VP 

17.4. NM 9.00 – rodinné bohoslužby s hrami pro děti 

25.4. NM 9.30 – kavárnička pro seniory: E. a L. Kabíčkovi – O 

Peregu Mare 

26.4. NM 19.00 – náboženství pro dospělé: beseda s A.Flekem: 
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O překladu bible 

5.5. NM 19.30 - schůzka učitelů Nedělní školy 

12.-14.5 Konfirmační víkend 

14.5. Při bohoslužbách se představí kandidát O.Ruml 

18.-

21.5. 

Zasedání synodu ČCE v Praze 

 

 

Další zprávy ze sboru 

 
Sbor obdržel příspěvek na činnost od Města Nové Město na Moravě 

25.000 Kč. 

 

Sbírka na publikační činnost činila v našem sboru částku 4.634 Kč.  

 

 

Jarní výběr na Jeronýmovu Jednotu a chod sboru 

 
Do konce května vybíráme na listiny jarní výběr na Jeronýmovu 

Jednotu a chod našeho sboru. Na listinách, s kterými vás navštíví ti, 

kdo mají výběr na starosti, můžete označit, zda chcete, aby se váš 

příspěvek podle rozhodnutí staršovstva rozdělil stejným dílem na 

sbírku Jeronýmovy jednoty a na potřeby našeho sboru, nebo aby byl 

celý poukázán na sbírku Jeronýmovy Jednoty, ze které se hradí 

opravy budov v celé církvi. Příspěvek můžete také zaplatit u Martiny 

Dvořákové ve farní kanceláři nebo poslat na sborový účet se zprávou 

pro adresáta, že jde o tento účel. 

 

 

Postní sbírka Diakonie 

 
Až do velikonoc můžete přispět do označené pokladničky (v Novém 

Městě ve věži kostela, v Bystřici na stolku v modlitebně) na postní 

sbírku Diakonie. Její výtěžek je tentokrát určen na pomoc lidem 

v uprchlických táborech na západě Barmy. V 60 táborech ve státě 
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Rakhine na západě Barmy žije po konfliktech v roce 2012 kolem 

140.000 tzv. „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. 

 

 

Benefiční akce „Kup si klip“ – přispějte do konce 

května! 

 
V kostele seznamujeme s poselstvím bible, se životem sboru a 

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

pro druhé. Proto také 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. 
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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. 

 

 

Náš sbor v televizi 

 
Redakce křesťanského vysílání České Televize Brno oslovila náš 

sbor s tím, že by o něm ráda natočila příspěvek do „Křesťanského 

magazínu“.  Na základě webových stránek našeho sboru vybrala 

několik témat, která jí pro pořad připadala zajímavá: spolupráce 

s Diakonií a projekt „Pečuj doma“, pomoc při integraci uprchlíků, 

používání flanelografu při práci s dětmi, setkávání konfirmandů a 

čtecí domeček. Natáčení proběhlo 17.března a kromě bratra faráře 

Šorma na něm spolupracovali Petr Hladík, Martina Dvořáková, 

Vojtěch Hrouda, Šimon Mareček a pan Lungum. Pořad by měla 

Česká televize vysílat na velikonoční neděli 16.4. odpoledne na 

ČT 2 v rámci Křesťanského magazínu. 

 

 

Pohled člena sboru 

 
Vážení členové sboru, 

 

chtěla bych se vyjádřit k situaci ohledně sborového domu v Novém 

Městě na Moravě. 
 

Pohled člena sboru: 
 

Zastávám tento názor - současný stav, kdy se dům pronajímá, není 

dobrým řešením. Z ekonomického pohledu je to jednoznačně 

ztrátová záležitost. Ve stavu, v jakém dům byl a dosud je, jsou 

finanční náklady na rekonstrukci mimo reálné možnosti našeho 

sboru. 
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Kdo náklady zaplatí? Kdo zaplatil ztrátu 57.000 Kč z roku 2016? 

Jakým způsobem jsou řešeny nedoplatky v nájmu? Možná si 

můžeme peníze půjčit, ale k čemu nám budou?  Budeme zadlužení a 

sbor bude mít dům, který ani neslouží církevnímu poslání.  

Z pohledu společenského - stav, ve kterém se dlouhodobě dům 

nachází, opravdu není dobrou vizitkou našeho sboru, asi nechci 

přímo říct, že je ostudou.  

Za mnohem důležitější, než stále řešit sborový dům, považuji spíše 

to, jak se sbor připraví na samofinancování. Budeme schopní 

dostatečně zaplatit své faráře a umožnit jim a jejich rodinám 

důstojné bydlení?  Dejme přednost, prosím, smysluplným investicím 

před investicemi do nemovitosti. 

 

Doporučuji všem členům sboru, aby se co nejdříve šli podívat,         

v jakém stavu sborový dům a zahrada je. 

 

 

1.3.2017                                                                 Eva Pelikánová 
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 Oznámení čtenářům:  
Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 7. května 2017.  

Uzávěrka je 30. dubna 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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