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Zprávy ze staršovstva 23.10.2013
Staršovstvo projednalo rekonstrukci novoměstské fary a její
financování. Jednání se jako host účastnila sestra H.Bukáčková.
Z.Šorm podal přehled financování rekonstrukce. Staršovstvo
schválilo vícepráce v částce 246.606,-Kč a celkové náklady ve
výši 1.901.947,-Kč. Konstatovalo také, že oproti původně
rozpočtované částce bez vícenákladů stála rekonstrukce o
86.659,-Kč méně. Podrobnější informaci podá staršovstvo do
Zpráv a ohlasů po účetní uzávěrce roku 2013. J.Černá navrhla
poděkování manželům Bukáčkovým za vedení celé rekonstrukce.
Staršovstvo souhlasilo a V.Peňáz se ho ujal.
T.Blažek informoval staršovstvo o zřízení a vybavení kanceláře
v Bystřici pro novou farářku Idu Tenglerovou.
T.Blažek a R.Mužátková referovali o úpravách záhonů před
kostelem a zahrady u vstupu do kostela.
Staršovstvo stanovilo termín brigády na podzimní úklid zahrady
okolo kostela – 15.11. od 13 hodin.
T.Blažek informoval staršovstvo o špatném stavu sborové
sekačky. Do rozpočtu je třeba zařadit nákup nové sekačky.
Ve sborovém domě v Novém Městě byly dokončeny nátěry oken.
Probíhá také rekonstrukce dřevníku svépomocí.
Ve sborovém domě došlo u Trojanů k havárii kotle. Staršovstvo
jednalo o možnostech řešení. T.Blažek zjišťoval náklady na
nákup a instalaci obdobného levnějšího kotle (do 25.000,-Kč),
R.Mužátková nabídla starší použitý kotel darem. R.Mužátková
zjistí, zda je možné starší kotel použít, případně domluví
s T.Blažkem nákup a instalaci nového.
Ve sborovém domě je také třeba provést revizi komína.
Z.Šorm podal žádost městu NMnM o příspěvek na činnost pro
rok 2014 ve výši 30.000,-Kč.
Staršovstvo se domlouvalo na způsobu projednávání materiálu
k samofinancování sboru a církve a vytvoření strategie sboru.
Stanovilo termíny schůzek k tomuto tématu (6.11., 13.11., 4.1.).
Dohodlo se, že první rozhovory povede člen staršovstva
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(P.Hladík) a na sobotní celodenní setkání v lednu se pokusí
zajistit externího facilitátora.
Staršovstvo přijalo návrh A.Buchtové, aby realizace nájezdové
rampy do novoměstského kostela byla vzhledem ke stavu
prostředků na konci tohoto roku odložena na příští rok.
Hospodáři sboru přislíbili projednání opravy plotu u kostela se
sousedy pozemku.
P.Hladík informoval o programu Novoměstských hudebních
slavností do konce roku – 3.11. den věnovaný židovské menšině
(9.00 bohoslužby P.Plaňanský; 16.00 beseda + trio Makabara +
houslový virtuos A.Shonert); prosinec – věnovaný slovenské
menšině (8.12. bohoslužby a beseda s farářkou M.Slávikovou;
14.12 česko-slovenský koncert).
Z.Šorm připomenul konání konventu našeho seniorátu 10.11.
v Horních Vilémovicích. Za náš sbor se jej kromě farářů účastní
J.Teplý, Z.Tatíček, Z.Slonek, T.Blažek.
Staršovstvo rozhodlo nezřizovat běžný účet u České spořitelny
dle rámcové smlouvy vyjednané synodní radou, protože vedení
stávajícího vkladového účtu je bezplatné.
Z.Šorm provedl drobnou opravu varhan dle instrukcí varhanáře
D.Michka a vyjednal přematičkování táhel v nejbližším možném
termínu a naladění varhan na příští rok (náklady 6 -10 tisíc Kč).
Z.Šorm informoval staršovstvo o sezvání nových konfirmandů.
Většina pozvaných neprojevila zájem, někteří požádali o odklad
na příští rok. Bylo domluveno, že zahájení nové konfirmační
přípravy bude proto o rok odloženo.
Byla předložena zpráva o rodinném víkendu v Chotěboři.
Zúčastnilo se ho cca 50 členů sboru. Proběhl skvěle.
Staršovstvo rozhodlo o vykonání dobrovolné sbírky do
pokladniček během listopadu pro stavbu střediska Diakonie ČCE
Mirandie v Brumovicích.
Možnost podpory projektu ČBS „Dny bible“ na vydání biblí
v afrických zemích bude dle rozhodnutí staršovstva ohlášena a
inzerována na nástěnkách s tím, že členové sboru mohou přispět
přímo nebo prostřednictvím sborové kanceláře.
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Staršovstvo stanovilo termín celocírkevní sbírky na Jubilejní
toleranční dar na 3.11.
Staršovstvo jednalo o pronájmu prostor ve sborovém domě
v Bystřici psycholožce Mgr. E.Sejrkové. S pronájmem obecně
souhlasí a konkrétní domluvou pověřuje výbor kazatelské stanice.
Z.Šorm informoval staršovstvo o tom, že ÚP vyhověl žádosti o
prodloužení místa „veřejně prospěšných prací“ pro kostelnici
sboru do konce roku. Od nového roku sbor podá novou žádost.
J.Teplý informoval staršovstvo o revitalizaci Komenského
náměstí. Vzhledem ke smlouvě mezi firmou a Městem bude
možná náměstí ve stavbě během vánoc.
V.Peňáz podal zprávu o tom, že objednané víno z Nosislavi na
podporu projektu Diakonie bude v nejbližší době k odběru.

Brigáda na úklid zahrady kolem
novoměstského kostela
Stromy nám opět nadělily spoustu listí, Vašek Peňáz se už těší,
jaký z toho bude pěkný kompost, a na zimu chceme mít kolem
kostela uklizeno. Proto vás v pátek 15.11. od 13 hodin zveme na
zahradu novoměstského kostela na brigádu. Kdo můžete, vezměte si
s sebou, prosím, hrábě. Pokud by někdo chtěl začít hrabat již
dopoledne, je to samozřejmě možné. Čím více nás bude, tím spíš to
do tmy stihneme pohrabat a budeme moct chvíli posedět i při
občerstvení.
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Kalendárium listopad 2013
10.11.
11.11.
13.11.
13.11.
15.11.
17.11.
19.11.
20.11.
21.11.
24.11.
27.11.
30.11.
1.12.

3.12.
4.12.
4.12.
5.12.
6.12.
8.12.
8.12.
14.12.
15.12.

9.00 NM – instalace Idy Tenglerové
19.30 NM – Kruh – výjimečně v pondělí!
15.00 By – Klub maminek s předškolními dětmi
18.00 – staršovstvo k samofinancování církve
13.00 – brigáda kolem kostela na úklid spadaného listí
9.00 NM – rodinné bohoslužby
10.30 By – rodinné bohoslužby
19.30 NM – Setkání střední generace
18.00 NM – staršovstvo
11.00 By – Katecheze maminek
15.00 NM – nedělní výtvarné odpoledne – rybky z filcu,
korálků a flitrů (příprava výzdoby oken presbytern
15.00 By – Klub maminek s předškolními dětmi
17.00 NM – náměstí – RozsvÍcení ADVENTU
18:00 presbyterna – příprava jarmarku, výzdoba oken
1. neděle adventní – s vysluhováním VP
10.30 NM – vernisáž oken v presbyterně
14.00 – 17.00 NM – Adventní jarmark s dětskou tržnicí
20.00 NM – náboženství pro dospělé
17.00 NM Koncert ZUŠ
18.15 Divišov – povídání s promítáním O životě syrských
uprchlíků v Jordánsku
11.00 By – Katecheze maminek
19.00 NM – schůzka učitelů NŠ + dalších zájemců
v presbyterně, audionahrávka vánoční hry
14.00 DPS Žďárská – bohoslužby s vysluhováním VP
16.30 NM – ekumenické bohoslužby
17.00 NM – NHS Česko-slovenský koncert
9.00 NM – káže Mariana Sláviková, po bohoslužbách
beseda
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Krátké zprávy a pozvánky
Sbírka na sociální a charitativní činnost činila v našem sboru
částku 6.590,- Kč.

Adventní - Rybí okna
Okny naší presbyterny budou letos proplouvat ryby všech
druhů a velikostí. Ale hlavně - fantazii dětí i dospělých se meze
nekladou.
Vše budeme vystřihovat, lepit i našívat z filcu, korálků a
flitrů.
Rybky budeme vyrábět na rodinném odpoledni v neděli
24.11.2013 od 15 hodin.
Bude výborné, když si každý doma připraví svou rybu na
čtvrtku tvrdého papíru a vystřihne ji. Ušetří nám to čas.
Nůžky a tavná pistole vítány.
Vernisáž se bude konat 1. adventní neděli 1.12.2013 po
bohoslužbách
Těším se na všechny rybí nadšence.
Ema Oravcová
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ADVENTNÍ JARMARK
presbyterna a park novoměstského evangelického kostela
první neděle adventní, 1.prosince 2013 od 14 do 17 hodin
* rukodělné výrobky
* stánky neziskových organizací
* dětská tržnice
* fair-trade káva a čaj
* zimní dobroty k jídlu i pití
Přijďte udělat radost sobě a svým blízkým a podpořte přitom
neziskové organizace a projekt Adopce na dálku !

Pozvánky ze seniorátu
▪ neděle 10.11. Žďár nad Sázavou
18.00 bohoslužby v Batyskafu (M. Erdinger)
▪ pondělí 18.11. Velké Meziříčí
18.30 Večer s hostem – Karel Hvížďala:
Sametová revoluce, Václav Havel a naše současnost
▪ čtvrtek 21.11. Jihlava
18.00 Večer s hostem – Jan Urban:
Jak žije společnost, která prošla konfliktem a krizí
▪ středa 27.11. Humpolec
15.30 Hudební vystoupení Divadla Slunečnice Brno
▪ pátek 29.11. Jihlava
Adventní jarmark
▪ pátek a sobota 29.-30.11. Třebíč
Adventní jarmark
▪ neděle 1.12. Jihlava
18.00 adventní koncert: Michal Hromek Consort
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Sbírka pro projekt chráněného bydlení
Mirandie v Brumovicích
Již před rokem jsme pro tento projekt střediska Diakonie ČCE
Betlém vybírali. Jedná se o výstavbu objektu, který bude poskytovat
ubytování a péči dospělým osobám s těžkým mentálním nebo
kombinovaným postižením. Jde o službu velice potřebnou, na kterou
zatím stát není schopen sám reagovat. V současné době již probíhají
výkopové a zakládací práce. Aktuální postup prací je možno
sledovat na webu www.mirandie.cz. K dokončení celého díla je
třeba ještě shromáždit 3 miliony korun.
Staršovstvo sboru proto rozhodlo uspořádat dobrovolnou sbírku
na tento projekt. Kdokoli na něj chcete přispět, můžete tak učinit
během listopadu do označených pokladniček v novoměstském
kostele a v modlitebně v Bystřici.

Dny bible
Česká biblická společnost ve spolupráci s křesťanskými
církvemi pořádá každoročně akci „Dny bible“. V jejím rámci se
vždy koná sbírka na podporu vydání a překladů bible pro různé
země. Tento rok je určena na překlad a vydání biblí pro čtyři africké
země – Eritreji, Libérii, Botswanu a Malawi. Na tuto sbírku může
přispět buď přímo na účet ČBS 129876273/0300 (vs.9999,
s.s.5787), nebo můžete svůj příspěvek předat Martině Dvořákové
ve farní kanceláři, která potom pošle částku za celý sbor.

Loutkové divadlo
V sobotu 26.10. zažily děti společně s dospělými krásné
odpoledne ve sborovém domě v Bystřici n. P. Přijelo za nimi
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Divadlo z půdy s představením Kašpárek králem. Poděkováním
šikovným amatérským loutkohercům z Nového Města byly
rozzářené oči dětí a od nás dospělých snad i překvapení a obdiv.Po
představení děti zaujala možnost si loutky nejenom prohlédnout, ale
i vyzkoušet. Děkujeme všem členům divadla.
Za bystřické diváky O. Mišagová

Kruh
Protože začaly docházet nápady a elán, stáli jsme před
rozhodnutím, zda v našich pravidelných setkáváních pokračovat
nebo tuto činnost ukončit. Na poslední schůzce Kruhu bylo
rozhodnuto, že bude posílen realizační tým a „úterky“ zachováme.
Proto zveme všechny na Kruh listopadový, který je věnován
přípravě Adventního bazaru. Sejdeme se mimořádně v pondělí
11.11.2013 v 19,30. Na programu je kromě přípravy bazaru také
sestavení programu pro další schůzky.
Zdraví Markéta, Věra a Jana

Fara v novém kabátě
Jistě jste si mnozí všimli, že letos proběhla rozsáhlá stavební
úprava na naší faře. Týkala se nejenom na první pohled patrné
změny fasády (zateplení a nová omítka) a oken (moderní
vícekomorová plastová okna a dveře), ale úpravou prošel i
vnitřek. Změna systému topení (nyní plynové), nové rozvody a
radiátory, nově upravené koupelny atd. jsou tím méně viditelným
výsledkem soustředěné a usilovné přípravy v minulých měsících a
letech. O této úpravě hovořilo staršovstvo již od roku 2009 s cílem
dosáhnout zlepšení tepelných i funkčních vlastností celého objektu.
Nedílnou podmínkou této realizace bylo získání dotace v projektu
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Zelená úsporám. Již od samého počátku bylo hlavní břímě
zodpovědnosti na bedrech manželů Oldřicha a Hany Bukáčkových.
Byli to právě oni, kdo připravili kompletní stavební dokumentaci,
projekty, vyřizovali stavební povolení, chystali žádosti na
Ministerstvo životního prostředí, spolupodíleli se na žádostech pro
Jeronýmovu Jednotu, dohlíželi na vlastní provedení stavby,
zasedali ve výběrových komisích atd. To vše "samozřejmě"
zdarma, bez nároku na odměnu. Objem celé práce, kterou manželé
Bukáčkovi v těchto měsících provedli, se nedá vyčíslit. O to
cennější je jejich skromný přístup k celé věci. Chtěl bych jim
touto cestou vyjádřit dík za čas, píli a trpělivost, se kterou celou
akci tak zdárně vedli až ke krásnému výsledku. Hovoře o
trpělivosti nemohu nezmínit i Zdeňka a Ruth Šormovy a celou
jejich rodinu, kteří tuto strastiplnou změnu k lepšímu museli
prožívat na vlastní kůži a takříkajíc z " první řady." Také pro ně
to byly týdny a měsíce velmi nekomfortního života plného
stěhování věcí a zařízení, okořeněné nejistotou plnění termínů
atd. Také jim patří díky za jejich rozvahu a trpělivost, se kterou
museli
projít
tímto
obdobím
svého
rodinného
(potažmo sborového) projít.
Poděkování patří také všem
ostatním, kteří se do celého projektu a jeho realizace zapojili a
pomohli svým dílem k tomu, že naše fara patří k těm krásnějším
stavbám na Křenkově ulici a můžeme na ni právem být hrdi.
Děkuji.
za staršovstvo Václav Peňáz

Dobročinný ADVENTNÍ JARMARK již po
deváté….
Aby se i devátý ročník jarmarku povedl, je potřebná a vítaná
vaše pomoc a spolupráce!
na KRUHu v pondělí 11.listopadu od 19:30 budeme
kompletovat výrobky a domlouvat podrobnosti;
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můžete nachystat do prodeje nějaké dobroty – k odnesení domů
i k přímé konzumaci na místě (sladké i slané cukroví, topinky,
placky, pečené brambory či kaštany, zavařeniny, perníčky,
med, sušené bylinky a koření, houby, ovocné křížaly…) a
doručte je do pátku 29.11. do presbyterny nebo na faru;
připravte doma rukodělné výrobky k prodeji (děti i dospělí) a
doručte je do pátku 29.11. do presbyterny nebo na faru;
přihlaste do 24.11. své děti, pokud chtějí mít svůj stánek v
„dětské tržnici“ (potřebujeme vědět, kolik stánků máme
zajistit). Děti by měly počítat s tím, že polovinu z toho, co
prodejem vydělají, přidají k výtěžku jarmarku, který je určen
na projekt Adopce na dálku Ashwije do Indie, druhou polovinu
tržby si mohou ponechat;
pomozte nám při přípravách jarmarku nebo přímo při něm,
např.
- doprava (29.11. a 2.12., koordinuje Milan Slonek), montáž
(1.12. po bohoslužbách a vernisáži, cca v 10:30 hodin) i
demontáž (1.12. v 17hodin) venkovních prodejních stánků
(koordinuje Ivo Fiala)
- příprava výrobků v sobotu 30.11. od 18 hodin (po Rozsvícení
Adventu na náměstí) v presbyterně
- příprava jarmarku v neděli 1.12. od 12:30 hodin
- prodej u některého stánku v presbyterně v neděli 2.12. od 14
do 17 hodin;
napište do neděle 24. listopadu do archu ve věži kostela,
s čím můžete pomoci, do čeho se zapojíte, případně to dejte
vědět osobně Ruth Šormové nebo Martině Dvořákové;
přijďte na jarmark a pozvěte i své kolegy, sousedy,
příbuzné, známé, přátele… !
Ruth Šormová
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Dětská adventní tržnice
Zveme děti všeho věku jako prodejce!
Každý, kdo se včas přihlásí, může mít k dispozici svůj
jarmareční stánek a u něj nabízet své výtvory.
Polovina výdělku zůstane dětem - prodejcům, polovina je určena
pro Ashwiju do Indie (projekt Adopce na dálku).
►► KDY: v neděli 1.prosince od 14 do 17 hodin
►► KDE: u presbyterny novoměstského evangelického kostela
►► CO: můžete prodávat své rukodělné výrobky, ozdoby, slané i
sladké pochoutky (studené i teplé, o jídlo je vždycky zájem!)
►► KOORDINACE na místě: Kateřina Marečková a Renata
Mužátková
JAK TO ZAŘÍDIT:
přihlásit se do 24.listopadu Ruth Šormové (osobně, lístkem do
poštovní schránky na faře, mailem na ruth.sorm@post.cz nebo
SMS zprávou na 777 699 915) – přihlášení je NUTNÉ, abychom
pro vás mohli nachystat dostatek prodejních stánků či stolků
všechno si předem promyslet a připravit
teple se obléct a přijít v neděli 1.prosince nejpozději ve 13:45
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Setkání s novou rodinou z Barmy
Ah Na Ngwa je mladá žena, která se v letos v červnu
přistěhovala do Nového Města na Moravě a občas se s ní můžeme
potkat při bohoslužbách. Ve čtvrtek 17.října začaly letošní „biblické
hodiny“ právě setkáním s novými příchozími – chtěli jsme umožnit
lépe se poznat a víc se o sobě navzájem dozvědět, proto jsme pozvali
i paní Sabe Soe z pražského Barmského centra, která nám pomohla
skvělým tlumočením překonat jazykovou bariéru na obou stranách.
Ah Na k nám přicestovala se svou malou dcerkou Susan
z Malajsie, ale pochází z Barmy, z etnika Lisu, které žije
v Kačinském státě. Ah Na žila ve vesnici v horách ve velké rodině
(má 5 mladších sourozenců), 8 let chodila do školy (tam se také
učila barmsky – kdyby do školy nechodila, nedomluvila by se
s Barmánci z jiných etnik, kterých je v zemi více než 100 a každé má
vlastní jazyk).
Poblíž její vesnice začali vojáci stavět vězení pro rebely a nutili
místní ženy, aby pomáhaly na stavbě a večer jim vařily a staraly se o
ně. Došlo ale i na fyzické obtěžování, proto Ah Na vojákům utekla –
jenže ji našli a jen díky lidem z místního sboru se jí podařilo
uprchnout. Dva roky pak nebyla vůbec v kontaktu s rodinou, ta
v mezičase díky dramatickým okolnostem přišla o část pole, hlavní
zdroj své obživy.
Ah Na utekla z Barmy do Malajsie, kde žila 3 roky a vystřídala
několik zaměstnání (číšnice, umývání nádobí, práce v továrně na
volanty). Vdala se, ale s manželem se rozešla, a tak musela s malou
dcerkou bydlet u cizích lidí, kterým se starala o domácnost a o jejich
děti, O víkendech, kdy jí její domácí mohli ohlídat holčičku, chodila
pracovat jinam. V těžkostech, říká Ah Na, jí vždycky pomáhá Pán
Bůh a víra, aby všechno zvládla.
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Přála si pro dceru vzdělání a lepší budoucnost, proto přijala
možnost odjet do Čech, i když o naší zemi předtím nikdy neslyšela.
Když nabídka přišla, nejdřív se jí k nám moc nechtělo, ale bála se, že
jiná příležitost třeba dlouho nepřijde. V Malajsii měla navíc obavy z
policie, v Čechách naději na větší bezpečí, a tak cesta k nám byla
vlastně nutnost.
Česká republika je od roku 2008 zapojena v programu OSN
(Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky prostředkuje přesídlení
uprchlíků, kteří mají
těžkosti v první zemi,
kam uprchli, což je
v tomto
případě
Malajsie. Tam prchají
lidé přímo z Barmy a
přichází také mnoho
Barmánců
z Thajska,
kam původně odešli a
kde jich jsou v současné
době údajně asi 2
miliony. V Malajsii jsou
utečenci sice tolerováni,
ale žijí tam vlastně
ilegálně, mohou být
deportováni a nemohou
tam získat azyl. Proto
Malajsii
nejsou
utečenci
v bezpečí,
nemají tam např. nárok
na
zdravotní
péči,
pracují načerno, děti nemohou chodit do školy… Skutečná potřeba
pro přesídlení je ohromná, jen asi 1% potřebných opravdu dostane
k tomu možnost.
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Jak se má Ah Na teď? Všechno je pro ni nové a neznámé a
snaží se zvládnout základy češtiny i praktický život v nových
podmínkách. Pomáhá jí v tom asistentka Jana Smrčková i někteří
další lidé. Někdy se asi cítí osamělá, těžké musí být i to, že není
v kontaktu se svou původní rodinou, protože v jejich vesnici není
telefon ani internet a běžná pošta nefunguje. Až půjde Susan do
školy, Ah Na by ráda našla v Novém Městě práci, třeba jako číšnice,
pomocná kuchařka v nějakém stravovacím provozu, školní jídelně
apod. Láká ji také šití na stroji, chtěla by se to lépe naučit a mít
doma vlastní stroj.

Na fotografii z říjnového setkání mají Ah Na i její dcera na
sobě tradiční kroj – ten se prý dnes nosí už jen při slavnostních
příležitostech, jako o vánocích, při svatbách apod.
Chci povzbudit všechny, kdo mohou věnovat trochu svého
času, aby odložili rozpaky a váhání a podle svých možností paní Ah
Na pomohli – je možné pozvat ji na návštěvu, jít společně na
procházku nebo na výlet, ukázat jí zajímavá místa v okolí, podpořit
její zájem naučit se šít, poptat se na možnost zaměstnání…
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Neznalost jazyka je samozřejmě pro komunikaci komplikací, ale Ah
Na bude určitě uvítá každou příležitost, která jí umožní cítit se mezi
námi o trochu víc doma …
Ruth Šormová

Oznámení čtenářům:
Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 8. prosince 2013. Uzávěrka
je 30. listopadu 2013.
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