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Zprávy ze staršovstva 4.4.2018 
 
 Staršovstvo přivítalo bratra Libora Krále z Blažkova, která po 

rezignaci Z.Andrejse nastupuje jako náhradník do staršovstva za 

kazatelskou stanici v Blažkově. 

 Staršovstvo zvolilo tříčlennou komisi – P.Hladík, P.Teplý, 

V.Peňáz , která připraví podklady pro prodej sborového domu 

v Novém Městě na Moravě. 

 V.Peňáz informoval staršovstvo o vystěhování p.S.Ježe ze 

sborového domu v Novém Městě. 

 Staršovstvo rozhodlo o výpovědi k 30.9. a žádosti o včasné 

vystěhování ze sborového domu z důvodu prodeje pro p. 

Vokounovou. 

 Staršovstvo jednalo o zajištění sboru po odchodu Z.Šorma. 

P.Hladík informoval staršovstvo o odeslání povolacích listin a 

žádosti o potvrzení volby pro O.Rumla a požádal staršovstvo, 

aby se oslovování dalších kandidátů ujal někdo jiný. Vzal si je 

na starost V.Zikmund. V.Hrouda podal zprávu o zajišťování 

kazatelů pro neděle do konce roku. Hledání druhého faráře i 

celkové situaci po odchodu Z.Šorma bude tematicky věnováno 

květnové staršovstvo v Bystřici 2.5., kterého se zúčastní i senior 

J.Keřkovský a budoucí farář sboru O.Ruml. 

 P.Teplý zajistil kácení stromů u blažkovského kostela na 10.4. 

 Ověřený zápis ze sborového shromáždění předala M.Dvořáková 

na seniorátní výbor. 

 Postní sbírka pro Diakonii vynesla v našem sboru 8.095,-Kč. 

 Sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty činila v našem 

sboru 11.143,-Kč. 

 Staršovstvo kladně hodnotilo shromáždění o velikonočních 

svátcích. 

 O křest dětí Alana a Elen požádali manželé Pavel a Alena 

Trojanovi. 

 Staršovstvo souhlasilo s žádostí Mgr. Gabriely Krejčové 

Zavadilové o možnost nahlížení do sborového archivu kvůli 

přípravě publikace AV o tolerančních kazatelích. 
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 Brigáda na jarní úklid zahrady okolo kostela se bude konat 

v pátek 13.4. od 15 hodin. 

 Staršovstvo souhlasilo s žádostí Jaroslavy Novákové o možnost 

uspořádání „Trdlodne“ pro rodiče s dětmi 30.6. na zahradě 

novoměstského kostela a zapůjčení stolů a židlí a stanovilo 

nájem 500,-Kč. 

 Staršovstvo odsouhlasilo evidenční dotazník za rok 2017. 

 Výtěžek z velikonočního koncertu činil 6.671,-Kč. 

 V.Peňáz informoval o přípravě projektu na zahradní domek 

v parku u novoměstského kostela s P.Pleskačovou. 

 V.Peňáz podal zprávu o likvidaci toxického odpadu ze 

zbouraných kůlen u sborového domu v Novém Městě. 

 L.Navrátilová domluví s P.Teplým ořezání višní u sborového 

domu v Bystřici n/P. 

 P.Hladík navrhl připravit dohodu s V.Hroudou za kazatelské 

služby, které pro sbor koná. 

 

 

 

Krátké zprávy ze sboru 
 

Sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty činila v našem 

sboru částku 11.143,- Kč, postní sbírka Diakonie na uprchlický tábor 

v Zátarí v Jordánsku vynesla částku 8.095,- Kč.  Všem dárcům 

upřímně děkujeme. 

 

 

Dotace od MÚ Nové Město na Moravě 
 

Sbor obdržel na letošní rok neinvestiční dotaci na projekt Za 

kulturou do kostela od MÚ Nové Město na Moravě ve výši 

30.000,- Kč.  
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Co je před námi: 
 
2.5. BY 18.00 – výjezdní  tematická schůze staršovstva 

4.5. NM 19.30 – schůzka učitelů Nedělní školy 

13.5 BY 7.50 – jubilejní kázání: „Proč jsme tady? Proč jsme 

tady.“ – Zdeněk Šorm 

NM 9.00 - jubilejní kázání: „Proč jsme tady? Proč jsme 

tady.“ – Zdeněk Šorm 

NM 10.15 – program s projekcí: 100 let ČCE 

15.5. NM 19.30 – schůzka střední generace 

18.5. NM 18.00 – zkouška konfirmandů 

20.5. Svatodušní svátky: 

BY 7.50 – bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně 

NM 9.00 – konfirmační slavnost – bohoslužby 

s vysluhováním Večeře Páně 

22.5. NM 9.30 – Kavárnička pro seniory – host  Radek Kašpar 

– cestovatel a překladatel – povypráví a obrazem nás 

provede Barmou 

25.5. NM 19.00 – 23.00 – Noc kostelů 

31.5.- 

3.6. 

Litomyšl – Zasedání synodu ČCE 

6.6. NM 18.00 – schůze staršovstva 

8.6. NM 19.30 – schůzka učitelů Nedělní školy 

10.6.  BY 7.50 – jubilejní kázání: „Proč jsme tady? Proč jsme 

tady.“ – Richard Dračka 

NM 9.00 - jubilejní kázání: „Proč jsme tady? Proč jsme 

tady.“ – Richard Dračka 

17.6. Seniorátní rodinná neděle + Zahradní slavnost 
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Jarní výběr na Jeronýmovu jednotu a chod 
sboru 
 

Prosíme vybírající o odevzdání Jarního výběru na Jeronýmovu 

jednotu a chod sboru do 20. května na faru Martině Dvořákové.  

Sbírka se koncem května musí odeslat a na zpracování potřebujeme 

nějaký čas. Děkujeme za pochopení. 

 

 

POZVÁNÍ DO SBORŮ 
 

středa 9. května 

• Žďár nad Sázavou - 18.00 večer s hostem: Ruth Šormová (ředitelka 

Portimo) 

 

sobota 12. května 

• Horní Dubenky - 9.00 Férova snídaně na farní zahradě, odpoledne: 

přástky na faře 

• Daňkovice - 9.00 Férová snídaně 

 

neděle 13. května 

• Žďar nad Sazavou - 18.00 bohoslužba v Batyskafu. Promluví Saša 

Jacobea, hraje pražská kapela Trefa do černého 

• Jihlava - 17.30 Něco pro uši, pro oči i pro duši - Jan Keřkovský: 

Spolehnout se – ale co to dá práce! 

Písničkářka Jana Šteflíčková (pražské studio Ypsilon) 

 

sobota 19. května 

• Opatov - 19.00 koncert K. Mužátko a M. Bok (varhany a trubka) 

 

 

NOC KOSTELŮ 
 

pátek 25. května 

• Třebíč - program na sborových stránkách 



  

6 

 

• Pelhřimov -18.00 dílny pro děti, divadlo, koncert, bohoslužby 

• Horní Dubenky - 18.00 otevřený kostel, koncert (Jiři Smrž), 

historické fotky a aktivity sboru ve fotografiích, opékáni buřtů a 

zpívání, kostel v tichu 

• Sázava - 17.00 divadlo Koňmo (vyprávění starého vlka aneb 

pravda o Karkulce) 

• Velké Meziříčí - 18.00 koncert (Eva Henychová), grilování na 

zahradě, čteni z kroniky a večerní ztišení,  

v sobotu 26. 5. celodenní program pro děti 

• Jihlava - 18.00 koncert (ZUŠ Jihlava), výstava ke 140 letům 

kostela, 21.00 varhanní koncert (Hana Ryšavá) 

• Telč – 18.00 koncert, přednáška s promítáním, 21.00 – koncert 

 

Chystá se: 

 

v sobotu 16. června v 19 hodin v Horních Dubenkách - degustace – 

vinařství Špillar 

 

 

 

Konfirmační slavnost – 20.května 
 

Na svatodušní neděli 20.5. se bude v novoměstském kostele 

konat od 9 hodin konfirmační slavnost.  Konfirmandi – Štěpán 

Blažek, Radek Bukáček, Klára Feltlová, Jakub Graňák, Jan Hájek, 

Terezka Oravcová, Šimon Peňáz, Ondřej Slonek, Antonie Slonková 

a Miroslav Smrček – se na ni dva roky společně připravovali. 

Seznamovali se s biblí, s vyznáním víry, s životem a historií církve, 

při společných víkendech se potkávali se svými vrstevníky z dalších 

sborů našeho seniorátu a promýšleli z pohledu víry aktuální témata 

(partnerské vztahy, závislosti, vztahy k informačním technologiím, 

otázky viny a trestu…), aby se mohli sami za sebe vědomě přiznat 

ke svému křtu a k cestě víry. V pátek 18.5. uzavřou tuto přípravu 

rozhovorem se staršovstvem od 18 hodin v presbyterně. V neděli 

při bohoslužbách pak svoje rozhodnutí slavnostně potvrdí. Všechny 

vás na konfirmační slavnost srdečně zveme. 
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Noc kostelů 2018 – 25.května 
 

Bratři a sestry, 

 už tradičně se zapojujeme do mezinárodní akce Noc 

kostelů. Rádi svůj kostel otvíráme pro každého. Zveme vás všechny 

a prosíme vás také, abyste i vy pozvali do kostela svoje známé. Na 

začátku května připravíme do věže pozvánky a plakáty 

s programem a prosíme vás, abyste nám pomohli s jejich 

distribucí. Budeme vděční, když plakáty vyvěsíte ve svých 

obchodech nebo jejich vyvěšení domluvíte u svých známých, 

popřípadě je vezmete do vesnic v okolí a vyvěsíte tam. Pozvánky si 

můžete vzít a rozdat známým nebo vhodit do schránek ve vašem 

okolí. Bez vaší pomoci je tato propagace nad naše síly. Věříme, že 

program, který chystáme, bude zajímavý a pěkný a každý si z něho 

bude moct vybrat. 

Tentokrát bude program zaměřen i na dvě výročí, která v tomto 

roce slavíme – jednak 100 let naší církve a jednak 120 let našeho 

kostela. K prvnímu jsme připravili „Chytrý kvíz“, při kterém se 

můžete seznámit se zajímavými informacemi jak o vzniku, tak o 

současnosti naší církve, a bude mu také věnován pořad „Studně 

nepřevážená - evangelické písně ve varhanní hudbě a klavírní 

skladby“, při kterém budou účinkovat Matyáš Moravetz a Ladislav 

Moravetz. Druhému výročí bude věnována jednak pohybová dílna 

„Kostel naboso“, při které si skutečně projdeme historii kostela a 

zjistíme, jak si teď stojíme (Dílna je pro všechny věkové kategorie, 

jedinou podmínkou je ochota být během práce bos.), jednak výstava 

o našem kostele, která potom potrvá celé léto až do oslav tohoto 

výročí 9. září. Celý program bude vypadat takto: 

 

 

17.30 – pohybová dílna: „Kostel naboso“ 

19.00 - koncert pěveckých sborů Vocatus ecumenicus a 

Naenia 

20.00 - Chytrý kvíz: 100 let ČCE 

21.00 - Studně nepřevážená - evangelické písně ve 

varhanní hudbě a klavírní skladby   
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Účinkují: Matyáš Moravetz a Ladislav Moravetz 

22.00 - „Hvězda tulákova“ – poezie Josefa Batelky 

23.00 - Noční bohoslužba při svíčkách 

 

Výstava: 120 let evangelického kostela v Novém Městě na 

Moravě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznámení čtenářům:  
 

Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 10. června 2018.  

Uzávěrka je 31. května 2018.  

 

©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 

mailto:zsorm@post.cz
mailto:slavek.zilka@atlas.cz

