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Zprávy ze staršovstva 6.12.2017
 Staršovstvo se dohodlo, že pro stanovení dalšího postupu
v patové situaci ohledně sborového domu je třeba vyhradit čas
k vzájemným rozhovorům, proto tento bod odložilo na další schůzi.
 P.Hladík dále jednal s vikáři o nabídce místa 2.faráře v našem
sboru.
 P.Teplý informoval staršovstvo o zajištění plošiny pro kácení
stromů u blažkovského kostela a jednání se zájemci o dřevní hmotu.
 Staršovstvo odsouhlasilo znění článku o novoměstském sboru
pro publikaci „Církev v proměnách času III.“, kterou synodní rada
chystá k vydání při příležitosti 100.výročí vzniku naší církve.
 Z.Šorm podal informace z jednání konventu Horáckého
seniorátu.
 Staršovstvo kladně hodnotilo podzimní brigádu na úklid listí
okolo novoměstského kostela a vyslovilo poděkování účastníkům i
organizátorům.
 Staršovstvo poděkovalo D.Šimkovi a J.Oravcovi za opravu
konvice k vysluhování Večeře Páně.
 V.Peňáz jednal s P.Pleskačovou o návrhu zábradlí ke schodišti
na kůr v kostele.
 Staršovstvo nově stanovilo termíny sbírek pro neziskové
organizace tak, aby nedocházelo k jejich kumulaci s dalšími
sbírkami: pro Úsměváčky – únor, pro Lékaře bez hranic – červen,
pro Středisko Diakonie Rolnička – září.
 Z.Šorm podal zprávu o výpovědi internetového připojení
v Bystřici k 31.12.2017, které se nyní nevyužívá.
 Staršovstvo jednalo o odklízení sněhu okolo novoměstského
kostela. O koordinaci brigádníků z řad mládeže požádal V.Peňáz
Š.Blažka. O nedělích přislíbil odklízení O.Rusňák. P.Teplý a
O.Rusňák zkontrolují sněhovou frézu.
 Výtěžek benefičního koncertu pro Diakonii činil 11.828 Kč.
 Staršovstvo velice kladně hodnotilo Adventní dobročinný
jarmark. R.Šormová jeho organizaci předává L.Hadlačové.
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 Staršovstvo jednalo o přípravě rozpočtu na příští rok.
Vzhledem k přechodu na podvojné účetnictví v tomto roce bude
rozpočet připravovat až v lednu po uzavření hospodaření tohoto
roku. Požadavky na investice mají být do konce roku předány
P.Hladíkovi.
 Z.Šorm informoval staršovstvo o nabídce letáčků, které vydal
pražský seniorát k přechodu na samofinancování církve. Z.Šorm
rozešle presbyterům letáčky mailem, aby si je mohli pročíst a o
případné objednávce rozhodne staršovstvo na příští schůzi.
 Z.Šorm podal staršovstvu zprávu o havárii sborového auta.
Škodní událost nahlásil pojišťovně Allianz a likvidátor již provedl
prohlídku vozu.
 Staršovstvo vyhovělo žádosti A.Karasové z Kroměříže o křest
jejího dítěte v Novém Městě, jelikož její rodiče pocházejí z okolí
Nového Města. Bohoslužby 4.3. povede farář I.Ryšavý z Kroměříže.
 Staršovstvo jednalo o přípravě shromáždění během vánočních
svátků.
 L.Navrátilová požádala Z.Šorma o domluvu ekumenických
bohoslužeb v Bystřici n/P.
 P.Teplý navrhl pozvání kandidáta na prezidenta pana Jiřího
Drahoše k besedě ve sboru a pokusí se zjistit možnosti.

Zprávy ze sboru
Sbírka
na
bohoslovce
vynesla
v našem
sboru
částku 15.705 Kč.
Sbírka na pomoc pro oběti sexuálního násilí v Africe vynesla
částku 3.686 Kč.
Všem dárcům upřímně děkujeme.
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Co je před námi:
NM 18.00 – schůze staršovstva
NM 19.30 – schůzka učitelů Nedělní školy
NM 19.30 – setkání Kruhu
BY 7.50, NM 9.00 – O. Ruml – kázání z cyklu „Proč
jsme tady? Proč jsme tady.“
16.1.
NM 9.30 – kavárnička pro seniory: O vzniku naší
církve – Zdeněk Šorm
NM 20.00 – setkání střední generace
18.1.
BY 16.30 – ekumenické bohoslužby v týdnu modliteb
za jednotu křesťanů
22.-26.1. Z.Šorm bude na farářském kurzu v Praze
2.- 4.2. Konfirmační víkend - Brno
7.2.
NM 18.00 - schůze staršovstva
9.2.
NM 19.30 – schůzka učitelů Nedělní školy
11.2.
BY 7.50, NM 9.00 – J.Keřkovský – kázání z cyklu
„Proč jsme tady? Proč jsme tady.“
3.1.
5.1.
9.1.
14.1.

Zprávy ze seniorátu
CO SE CHYSTÁ V ÚNORU A V BŘEZNU:
• Skidny mládeže 9. – 11. února
• konfirmační víkend 2. – 4. února v Brně
• seminář výpomocných kazatelů 9. – 11. února
SENIORÁTNÍ NEDĚLE (aneb presbyterní konference)
• v neděli 18. března s Danem Ženatým
Ekumenická setkání:
 8. - 12. ledna - 17.00 ekumenické bohoslužby v Třebíči (každý
den na jiném místě)
 čtvrtek 11. ledna - 19.00 ekumenický večer v modlitebně ECM
 úterý 16. ledna - Jihlava 19.00 modlitba Taizé (v kostele
Povýšení svatého kříže)
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 čtvrtek 18. ledna - Střížov 17.00 ekumenická bohoslužba s
kázáním evangelického faráře v římsko- katolickém kostele ve
Střížově
 neděle 21. ledna - Velké Meziříčí - sborový den s Lukášem
Pešoutem:
9.00 bohoslužby; 10.15 přednáška: Zrod
izraelského etnika ve světle archeologických pramenů;
společný oběd

„Proč jsme tady? Proč jsme tady.“
Rok 2018 je jubilejní. Oslavíme nejen 100. výročí vzniku
Československé republiky, ale i 100. výročí vzniku naší církve a
120. výročí postavení našeho kostela. Po vyhlášení Československé
republiky se sbory augsburské a helvetské církve na generálním
sněmu v prosinci 1918 svobodně rozhodly pro sloučení. Nově
vzniklá unie navázala kromě obou tradic na českou reformaci církve
podobojí a Jednoty bratrské. Chceme si tuto událost připomenout
nejen oslavami. Chceme se během celého roku zamýšlet nad tím,
proč jsme jako Českobratrská církev evangelická tady – jaké je naše
poslání a jakým způsobem je naplňujeme. Proto chceme každou
druhou neděli v měsíci zvát výrazné kazatele naší církve, aby na toto
téma při našich bohoslužbách kázali. Celý program jubilejních
kázání domlouvá bratr kurátor Petr Hladík. Zveme vás na tato
shromáždění.
Zdeněk Šorm
…K jubilejním událostem jsme připravili celoroční projekt, ve
kterém se budeme snažit vysvětlit nejenom sobě, ale i široké
veřejnosti podstatu naší víry. Chceme dát vědět nejenom o duchovní
činnosti sboru, křesťanské víře, ale i o doplňkových tématech,
kterým se lidé v našem sboru věnují (např. domácí péče, osvěta
Alzheimerovy nemoci, práce s dětmi a mládeží, pořádání besed pro
veřejnost, setkání seniorů, kulturní akce apod.) a představit také
organizacemi, které sbor soustavně podporuje (Lékaři bez hranic,
Diakonie ČCE, Úsměváčci Bystřice nad Pernštejnem). Možná se
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stejně jako já občas ptáte sami sebe nebo svých blízkých na to, proč
jsme vlastně tady. Čím je pro nás náš sbor důležitý, k čemu nás
posiluje a vede naše víra. Možná se pak sami snažíte někomu
druhému vysvětlit to, proč jsme tady. Abychom se mohli nad tímto
tématem sami zamyslet, připravili jsme sérii jubilejních kázání, které
plánujeme zpravidla na druhou neděli v měsíci a zveme na ně
vybrané kazatele z naší církve. Necháváme na každém z nich, jak
pojme kázání na téma Proč jsme tady. Dále chceme vydat almanach,
který zmíní historii sboru a představí také jeho současnou činnost.
Na vybraných akcích pak chceme veřejnosti v praxi přiblížit širokou
paletu činností našeho sboru. V tomto ohledu se zaměříme zejména
na Noc kostelů a oslavy 120. výročí založení kostela.
Prozatím máme předjednané tyto faráře:
14.1.
Ondřej Ruml
11.2.
Jan Keřkovský
11.3.
Pavel Pokorný
8.4.
Jan Čapek
22.4.
Miroslav Erdinger
13.5.
Zdeněk Šorm
10.6.
Richard Dračka
8.7.
12.8.
Štěpán Hájek
9.9.
Daniel Ženatý
14.10.
11.11.
Ondřej Macek
Termíny jednotlivých akcí:
1. leden 2018 – Novoroční koncert
1. duben 2018 – Velikonoční koncert
25. květen 2018 – Noc kostelů
9. září 2018 – Oslavy 120. výročí postavení kostela
listopad 2018 – Benefiční koncert pro Diakonii Středisko
Myslibořice
prosinec 2018 - Adventní jarmark
Petr Hladík, kurátor sboru
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Českobratrská církev evangelická
Synodní rada, poštovní přihrádka 466, 111 21 Praha 1, Jungmannova 9
tel.: 224 999 211, fax: 224 999 219, e-mail: e-cirkev@e-cirkev.cz; www.e-cirkev.cz
___________________________________________________________________________________________________

Všem sborům ČCE
Praha, 20. prosince 2017
Č.j.: ÚCK/645-1/2017
Kniha příběhů víry
Sestry a bratři,
v roce 2018 oslavíme sté výročí sjednocení českých církví
augsburského a helvetského vyznání v Českobratrskou církev
evangelickou.
Předpokládáme, že se v našich sborech ví o mnoha událostech a
příbězích, které se v uplynulých sto letech staly. Někteří z nás je
ještě znají. Chceme s těmito příběhy seznámit také ty, kdo je dosud
neznají. A předat je těm, kdo přijdou po nás. Prosíme vás, napište
nám tyto příběhy. Vydáme je v knize, kterou chceme nazvat „Kniha
příběhů víry“.
Zadání je široké – příběhy jednotlivců, rodin, sboru. Příběhy ke
slyšení těžké, jímavé, lehké, i humorné. Vztahující se k časům
svobody i nesvobody. Se jmény a místy skutečnými, pouze v
závažných případech změněnými. Příběhy lidí církvi známých i
neznámých. Příběhy hrdinné odvahy, i zoufalého selhání. Příběhy
týkající se far, kostelů, zvonů. A další.
Prosíme, pište stručně. Na závěr, pokud možno, nepřidávejte
naučení, co z toho plyne, nepřidávejte prosím ani svůj komentář či
hodnocení. Čtenář si ho vytvoří sám. Přijměte s porozuměním, že
jde o společnou knihu, proto bude možná nutné některé příspěvky
citlivě redakčně upravit.
Příběhy nebudeme řadit pod jednotlivé sbory. Může se tak stát,
že z jednoho sboru bude příběhů více, z některých žádné.
Pod jednotlivými příběhy budou jména autorů se jménem
sboru.
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Prosíme, přijměte i to, že vás o příspěvky už nebudeme
upomínat. Nikoli že bychom nechtěli, jen nevíme, co by ještě být
posláno mohlo, a není.
Příspěvky – dokument v příloze e-mailu – posílejte na adresu:
vozenilkova@e-cirkev.cz; předmět: Kniha příběhů víry.
Rozsah maximálně 4000 – 6000 znaků včetně mezer, prostý
text, bez úprav.
Datum zaslání: nejpozději do 11. března 2018.
Důležitý je také obrazový materiál. Pokud můžete, pošlete
fotografii, obrázek, textový dokument, o kterém příběh vypráví.
Věříme, že se vám náš záměr líbí, že se těšíte na Knihu příběhů
víry, a hlavně rádi napíšete a pošlete příběh, který znáte.
Za komisi pro 100. výročí Českobratrské církve evangelické
Daniel Ženatý - synodní senior

Oznámení čtenářům:
Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 11. února 2018.
Uzávěrka je 31. ledna 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
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