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Zprávy ze staršovstva 5. 4. 2017
 Staršovstvo projednalo stížnost a podnět Evy Pelikánové ze
sborového shromáždění ohledně sborového domu v ulici Leandra
Čecha. Z.Šorm zformuluje za staršovstvo důraznou výzvu
nájemníkům k nápravě sousedských vztahů a odpověď
E.Pelikánové. Staršovstvo souhlasí se žádostí E.Pelikánové o
úpravu plotu ke sborovému domu.
 Vzhledem k přechodu na podvojné účetnictví došlo při vyúčtování
energií ke změně hospodářského výsledku za rok 2016.
Nejbližšímu sborovému shromáždění bude proto znovu předložen
k odsouhlasení.
 Z.Šorm informoval staršovstvo o natáčení medailonu o našem
sboru pro Křesťanský magazín.
 Staršovstvo souhlasilo s úpravou pachtovní smlouvy pro Honební
společenství Zvole. Protože se nejedná o využívání půdy
(pozemky jsou k tomuto účelu již propachtovány jiným
pachtýřům), ale pouze o právo honitby, byla cena pachtu snížena
na 10 Kč/ha.
 Staršovstvo projednalo přípravu shromáždění na velikonoční
svátky.
 P.Hladík informoval o změně dodavatele energií pro sbor kvůli
novému výběru jednotného dodavatele energií pro celou církev.
 Staršovstvo rozhodlo o termínu tematického staršovstva. Bude se
konat 20.- 21.10. v Novém Jimramově v penzionu I.Fialy a
věnovat se tématu pastorace a hospodářského výhledu sboru.
 I.Fiala a P.Hladík přednesli návrhy kulturní komise k podobě
oslav 120.výročí postavení kostela v příštím roce. Kulturní komise
navrhuje mimo jiné vydání almanachu. Redakční rada k jeho
přípravě se sejde během května.
 Staršovstvo stanovilo termín brigády na úklid zahrady okolo
kostela na 21. 4. od 15 hodin.
 Z.Šorm informoval staršovstvo o žádostech o křty.
 V.Hrouda vyřídil uzavření rámcové smlouvy o integraci uprchlíků
se Státní správou uprchlických zařízení.
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 Staršovstvo vyslovilo souhlas s uspořádáním výstavy „Pomáháme
lidem na útěku“ v kostele během května. O uspořádání výstavy
požádal T.Blažek v rámci cyklu „Svět na jevišti“.
 V souvislosti s uspořádáním výstavy vedlo staršovstvo diskusi o
vhodnosti výstav v kostele a dalších aktivitách a kritických
podnětech některých členů sboru. Přijalo návrh uspořádat jednou
ročně otevřené staršovstvo o aktivitách, které sbor chystá, aby se
k nim mohli vyslovit i další členové sboru.
 Staršovstvo jednalo o obsazení sboru kazateli v příštím období.
V září 2017 končí volební období I.Tenglerové a kandidaturu na
rok 2017/18 nepřijala. V létě 2018 odchází ze sboru Z.Šorm.
Z oslovených farářů zareagoval kladně Ondřej Ruml a přislíbil
kandidaturu od léta 2019. Staršovstvo jej pozvalo ke kázání a
rozhovoru 14.5. Následující období se tedy dělí na dvě etapy: 1/
Od září 2017 do léta 2018 se staršovstvu nepodařilo zajistit
druhého kazatele. Drobnou výpomoc přislíbili V.Hrouda a Jan
Keller. Stávají rozsah práce nemůže jeden kazatel zajistit,
staršovstvo proto jednalo o zapojení presbyterů při zajištění
některých pravidelných shromáždění: H.Bučková – náboženství
v Bystřici; V.Peňáz – schůzky mládeže; I.Fiala – schůzky střední
generace; V.Peňáz osloví L.Liškovou pro zajištění kontaktů
s Betzingen; staršovstvo hledá někoho, kdo by se ujal biblických
hodin v Divišově. 2/ Od léta 2018 do léta 2019 – Staršovstvo chce
na návrh P.Hladíka jednat o kandidatuře na 5 let s I.Tenglerovou,
která si nabídku rozmyslí do konce května.

Zprávy ze sboru
Postní sbírka Diakonie určená na pomoc v uprchlických
táborech v Barmě vynesla v našem sboru částku 10.152 Kč
Sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty činila v našem
sboru částku 7.551 Kč.
Všem dárcům upřímně děkujeme.
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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.

Co je před námi:
4.5.
5.5
9.5.
10.5.
10.5
12.-14.5.
13.5.

14.5.
16.5.
16.5.
18.-21.5.
24.5.
25.5.
27.5.
2.6.
4.6.

NM Kulturní dům 15.00 – Diakonie, P.Hýblová: Péče o
osoby s demencí
NM 19.30 - schůzka učitelů Nedělní školy
NM 19.30 rukodělný Kruh
NM 18.00 – schůze staršovstva
DPS Bystřice 9.30 - bohoslužby s vysluhováním Večeře
Páně
Konfirmační víkend
NM 10.00, park kostela: Férová snídaně (piknik na
podporu fair-trade, přineste k ochutnání „férové“ domácí
dobroty nebo produkty z místních zdrojů)
Při bohoslužbách káže O.Ruml a po nich proběhne
rozhovor se staršovstvem o kandidatuře
NM 9.30 – Kavárnička pro seniory – J.Janíček: O
skautingu
NM 19.30 – schůzka střední generace
Zasedání synodu ČCE v Praze – zúčastní se Z.Šorm
NM 20.00 – náboženství pro dospělé
Svátek nanebevstoupení Páně – bohoslužby NM 18.30
Horní Dubenky 9.30 – Seniorátní den rodiny
NM 19.30 - schůzka učitelů Nedělní školy
Svatodušní svátky – návštěva synodní seniora D.Ženatého
BY 7.50 – bohoslužby s Večeří Páně
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5.6.
9.6.
11.6.

NM 9.00 – bohoslužby s Večeří Páně
NM 10.30 – beseda s D.Ženatým
Pondělí svatodušní NM 19.30 - bohoslužby
NM 19.00 – Noc kostelů
NM 14.00 – Zahradní slavnost

Benefiční akce Kup si klip – přispějte do konce
května!
Do konce května můžete v kostele po každých bohoslužbách
přispět na pořízení výstavních lišt a rámů. Výstavami v kostele se
snažíme podporovat organizace a aktivity, které pomáhají druhým,
včetně projektu Diakonie postavit v našem městě domov pro lidi
s demencí. Chceme jimi také tlumočit biblické poselství. V příštím
roce se chystáme uspořádat výstavu k 120. výročí postavení kostela.
Váš příspěvek tedy umožní a podpoří mnoho dobrých věcí a může
udělat radost i vám - za každých 500 Kč, kterými přispějete, obdržíte
poděkování s reprodukcí obrázku z výstavy, která při Noci kostelů
2017 instalaci v našem kostele otevře.

Pozvánky ze seniorátu
neděle 7. května
• Jihlava, fara 17.30 „Něco pro uši, pro oči i pro duši. Co je tohle
za svět?“ (Jan Keřkovský) ; koncert: VientoMareroDuo
sobota 13. května
• Daňkovice 9.30 Férová snídaně na zahradě u fary (na podporu
Fair-trade)
sobota 13. května
• Opatov 18.00 Oslava varhan L. Moravetz, Oboroh, Canteva,
sbor místních dětí
neděle 14. května
• Horní Dubenky 9.00 sborový den s Josefem Bartoškem:
"Cestováním proti strachu"
5

• Žďár nad Sázavou 18.00 bohoslužby v Batyskafu. Promluví
Miki Erdinger, hraje „Náš člověk v Havaně“
úterý 16. května
• Jihlava (kostel Povýšení svatého kříže) 19.00 modlitba Taizé
čtvrtek 18. května
• Pelhřimov, sborový dům 17.30 přednáška Ondřeje Macka o
Martinu Lutherovi
pátek 19. května
• Horní Dubenky 20.00 koncert písničkáře a básníka Jiřího Smrže
neděle 21. května
• Sázava Sborový den ke Dni země 10.00 bohoslužby, od 13 hod.
odpolední program: hry a soutěže zaměřené na lidské smysly, beseda
o Barmě, koncert studentů Konzervatoře Jaroslava Ježka (varhany,
trubka) a mnoho dalšího nejen pro děti
středa 24. května
• Velké Meziříčí 18.00 večer s hostem prof. Jan Sokol: Evropa náš domov
neděle 28. května
• Jihlava, F point, Masarykovo nám. 34 (nad lékárnou)15.00
beseda s Petrem Jaškem (donedávna vězněným v Súdánu) – pořádá
F point

Diakonie ČCE zve
na svépomocné skupiny a zážitkové dopoledne určené pro laické
pečující o blízké osoby
13.5. So 10-16 Svépomocná skupina
17.6. So 10-16 Svépomocná skupina
24.6. So 10-16 Svépomocná skupina
Přijďte si popovídat, odpočinout si od starostí, najít odpovědi na
otázky, navázat nová přátelství.
27.5. So 9.30 – 13.30 Zážitkové dopoledne – patchwork přijďte si odpočinout a odreagovat se při tvořivé práci, u které
zapomenete na každodenní starosti. Pod vedením Miloslavy
Gregorové nahlédnete do tajemství techniky zvané Patchwork a sami
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si vlastnoručně vyrobíte a domů odnesete ptáčka, jehelníček nebo
toaletní kabelku. Vše potřebné pro výrobu bude nachystáno.
Místo konání: DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě (jídelna) –
pravý boční vchod
Přihlásit se je možné: na tel: 603 167 540, email:
martina.dvorakova@diakonie.cz a nebo na webovém formuláři:
www.pecujdoma.cz
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Oznámení čtenářům:
Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 11. června 2017.
Uzávěrka je 31. května 2017.
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Měsíčník novoměstského sboru ČCE
Pro vnitřní potřebu vydává:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
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