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PRVNÍ ADVENTNÍ… 

 
První adventní neděle 29. listopadu bude letos už pojedenácté 

příležitostí sejít se při ADVENTNÍM DOBROČINNÉM 

JARMARKU. Ten se bude konat od 14 do 17 hodin v presbyterně a 

parku u našeho kostela a najdete zde stánky neziskových organizací, 

rukodělné výrobky, dobroty k jídlu i pití, fair-trade zboží, dětskou 

tržnici a také dvě sbírky po děti v nouzi s názvy Krabice od bot a 

Hračka do krosny. Výtěžek jarmarku podpoří už tradičně činnost 

zúčastněných organizací a projekt Adopce na dálku. Podrobnější 

informace najdete na pozvánkách na dalších stránkách zpravodaje. 

Adventní program je pestrý a jeho přípravy jsou časově i 

organizačně náročné, proto UVÍTÁME VAŠI POMOC: 

 přijďte 15.listopadu v 15 hodin na výtvarné 

odpoledne v presbyterně (malování na hedvábí - adventní 

výzdoba oken) 

 pokud můžete na jarmark donést cokoli 

k benefičnímu prodeji, zapište se do archu ve věži kostela 

nejpozději do neděle 22.11. a výrobky doneste do sborové 

kuchyňky nebo na faru nejpozději ve čtvrtek 26.11. (rukodělné 

výrobky, adventní a vánoční dekorace, cukroví, perníčky  a 

další dobroty, domácí těstoviny, sirupy, marmelády, koření, 

sušené ovoce či bylinky, ořechy, pečené čaje apod.)  

 pokud můžete jakkoli pomoci s přípravami nebo 

přímo na jarmarku, zapište se do dalšího archu ve věži kostela 

do neděle 22.11. 

 děti, které chtějí  na jarmarku prodávat své výrobky 

v dětské tržnici (polovina tržby jim zůstane, polovina je určena 

projektu Adopce na dálku), je třeba zapsat do určeného archu 
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ve věži kostela také do neděle 22.11., počet je důležitý kvůli 

zajištění stánků 

 ti, kdo budou na jarmarku prodávat, i další zájemci, 

kteří mohou pomoci se závěrečnými přípravami, se sejdou 

v presbyterně v sobotu 28.11. v 17 hodin   

 v den jarmarku je nutné, aby všichni pomocníci 

byli v presbyterně nejpozději ve 12:30 hodin, děti zapojené 

do dětské tržnice ve 13:30 hodin 

Potřebujete-li cokoli upřesnit, můžete mi napsat na 

ruth.sorm@post.cz nebo zavolat na 777 699 915.  

                                            

Ruth Šormová 
 

 

TRADIČNÍ VÝTVARNÉ 

ODPOLEDNE 

 

K VÝZDOBĚ 

ADVENTNÍCH OKEN 

PRESBYTERNY 

 
 

 

 15.11. ve 15:00 v presbyterně 

našeho kostela. 

 Budeme malovat na hedvábí 

vánoční motivy dle vaší 

představy. 

 Zváni jsou všichni, kdo mají chuť tvořit a strávit nedělní 

odpoledne společně.  

 Pro malé i velké možnost korálkové dílničky 

 

 

mailto:ruth.sorm@post.cz
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INFORMACE ZE SBORU 

 Sbírka na Jubilejní toleranční dar činila v našem sboru 4.158 

Kč, sbírka  na sociální a charitativní fond vynesla v našem sboru 

částku 4.678 Kč a na fond pro uprchlíky 4.930 Kč. Všem dárcům 

upřímně děkujeme. 

 Během měsíce listopadu budeme vybírat do pokladniček na 

podporu neziskové organizace z Bystřice Úsměváčci, kterou se sbor 

rozhodl soustavně podporovat. 

 

 

       Zveme Vás opět na Kavárničku pro seniory  
       Sejdeme se  1.12. v 9.30 hodin. Kdo bude chtít, může si 

vytvořit nějakou drobnou adventní dekoraci, jinak je možné si 

společně povídat, zazpívat si adventní písně a nasát adventní 

atmosféru při šálku kávy nebo čaje. 

       Další setkání bude 15.12. v 9.30 hodin. O horáckých zvycích 

nám popovídá Jana Rusňáková. 

 

Hledáme správce parku 
 

Sbor chce příští rok v rámci veřejně prospěšných prací zřídit 

místo správce parku okolo našeho kostela. Náplní budou drobné 

údržbářské práce, úklid sněhu a listí, úklid parku a částečný dozor. 

Podmínkou je, aby byl uchazeč alespoň rok v evidenci úřadu práce, 

nebo aby to byla osoba starší 55 let a alespoň tři měsíce v evidenci 

úřadu práce. Kdybyste o toto místo měl někdo zájem nebo o 

nějakém zájemci věděl, obraťte se co nejdříve na bratra faráře 

Šorma, abychom mohli zpracovat žádost a vytvoření místa v rámci 

„veřejně prospěšných prací“. 
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Co je před námi: 
 

4.11. NM 18.00 staršovstvo 

6.11. NM 19.30 – schůzka učitelů Nedělní školy 

11.11 BY 17.00 – přednáška J.Tenglera: „Hus na prstech jedné 

ruky“ 

NM 19.00 – rozhovor o uprchlické krizi pro členy sboru 

14.11 Sázava 9.00 – konvent Horáckého seniorátu 

15.11. NM 9.00 – rodinné bohoslužby 

BY 10.00 – rodinná neděle s „Úsměváčky“ ( 10.30 – 

rodinné bohoslužby) 

NM 15.00 – Výtvarná dílna: Malování na hedvábí, příprava 

adventní výzdoby oken presbyterny 

20.11. NM 18.30 – přednáška G.Horákové: Islám, máme se bát? 

24.11. NM 18.00 – koncert M.Holá a ostatní: Barokní hudba 

25.11. NM 20.00 – náboženství pro dospělé 

28.11. NM Vratislavovo náměstí 16.30 – Rozsvícení adventu 

29.11. První neděle adventní: při bohoslužbách budeme slavit 

Večeři Páně 

NM 10.15 – vernisáž výzdoby oken v presbyterně 

NM 14.00 – 17.00 – Adventní dobročinný jarmark 

2.12 NM 18.00 – staršovstvo 

3.12. NM 17.00 – koncert ZUŠ Jana Štursy 

6.12. NM 17.00 – adventní rozjímání „O vánocích zpívám“ 

s Chairé a A.Strejčkem 

13.12. NM 17.00 – benefiční koncert: Příliš mnoho saxofonů 
 

 

 

Úsměv je odleskem nebe na hladině tváře. 
Kdo plave na hladině radosti, kdo se směje, ten se hned tak 

neutopí ve víru životních problémů. 

 

Těmito slovy bych chtěla připomenout, že v měsíci listopadu 

proběhne v našem sboru sbírka pro třetí neziskovou organizaci, 

kterou se sbor rozhodl podporovat. Jsou to Úsměváčci z Bystřice 
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n.P., o nichž jsme Vás už informovali v červnových Z+O. Toto 

sdružení založila před třemi roky paní Soňa Dudková a věnuje  svým  

„polámaným Andílkům“ nejenom úsměv a celé srdce, ale i velkou 

energii a hojnost nápadů. Dík patří její rodině a všem, kteří se 

sdružením spolupracují. Na nástěnce ve věži  novoměstského kostela 

a ve sborovém domě v Bystřici jsou nástěnky o činnosti tohoto 

sdružení. Prosím, věnujte jim svoji pozornost. Úsměváčci se 

zúčastnili naší letní Zahradní slavnosti a budou mít i své dílničky na 

adventním jarmarku. Více se můžete dočíst na jejich stránkách: 

usmevacci.webnode.cz/. 

Také bychom Vás rádi pozvali na setkání s Úsměváčky při 

listopadové rodinné neděli ve sborovém domě v Bystřici n.P.  

 

 

 
SPOLEČNÉ DOPOLEDNE S ÚSMĚVÁČKY 

NEDĚLE 15.11.2015 OD 10:00 DO 12:00 
 

10:00 – 10:30  program Usměváčků 

10:30 – 11:10  program našeho sboru  

11:10 – 12:00  dílnička: ražení do papíru - výroba gratulací 

SPOLEČNÉ POSEZENÍ U KÁVY  A ČAJE 

 

Těšíme se na setkání! 
 

 

Českobratrská církev evangelická  

Bystřice nad Pernštejnem 

Nová čtvrť 504 

 

http://usmevacci.webnode.cz/
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ZPRÁVY A POZVÁNKY Z HORÁCKÉHO SENIORÁTU 

Konvent 
• KONVENT se sejde k jednání v Sázavě v sobotu 

14.listopadu, delegáti jsou očekáváni od 8.30 

 

• neděle 8. listopadu Žďár nad Sázavou 18.00 bohoslužba 

v Batyskafu, promluví Petr Gallus, oldies zahraje Simulantenbande 

(Pardubice) 

 

• úterý 10. listopadu Jihlava, kostel Povýšení svatého kříže 

19.00 Modlitba Taizé 

 

• úterý 24. listopadu Žďár nad Sázavou 19.00 večer s hostem: 

Eliáš Molnár z Diakonie o aktuální uprchlické situaci 

 

• sobota 28. listopadu Jihlava 18.00 adventní koncert 

Ensemble Guillaume (Praha) 

 

ADVENTNÍ JARMARKY 
• Třebíč – pátek a sobota 27. – 28. listopadu 2015 

• Jihlava – pátek 27. Listopadu 

 

Pozvánka z Poličského seniorátu: 
• sobota 28. listopadu Krucemburk, Kulturní dům 17.00 

koncert: Spirituál kvintet (250,- Kč) 

 
 

Uprchlická krize a náš sbor (2) 
 

Uprchlíci. Exodus lidí z oblastí zasažených válečnými konflikty, 

občanskými válkami, chudobou a nedostatkem vody. Zemí 

zaslíbenou, kam prchají především Syřané, ale také Afghánci či 

Afričané, je Evropa, především Německo. Pro Evropu, tedy i pro 

Českou republiku, je uprchlická vlna krizí, výzvou, zkouškou postojů 

i praktickým úkolem, vším najednou. 
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Budu se snažit vás na stránkách Zpráv a ohlasů průběžně 

informovat o tom, co se v souvislosti s uprchlíky děje v našem 

sboru. 

Cyklus besed, který jsme nazvali „Islám a evropská kultura“, 

začal již v neděli 1.listopadu po bohoslužbách v presbyterně, a to  

besedou s Josefem Dvořákem, gymnaziálním profesorem angličtiny 

a členem Církve bratrské. Beseda má název Uprchlíci… co je to za 

lidi…co jsme to za lidi…? Bratr Dvořák se nedávno účastnil 

krátkodobé humanitární akce na srbsko-chorvatské hranici a při 

besedě se s námi podělil o živou, autentickou zkušenost. 

V listopadu se uskuteční ještě druhá beseda. Ta bude v pátek 

20. listopadu večer (presbyterna v NM, hodina bude upřesněna). 

Hostem bude evangelická farářka a vojenská kaplanka Gabriela 

Horáková, která bude mluvit na téma: Islám, máme se bát?  

Třetí setkání nebude setkání s hostem, nýbrž možnost, 

abychom o uprchlické krizi mluvili ve sboru mezi sebou. Toto 

společenství proto nebudeme otevírat pro veřejnost, abychom mohli 

v klidu vyjádřit svoje nejistoty nebo očekávání, propojit různé 

iniciativy, které ve sboru vznikají, a poradit se o možnostech 

společného úsilí. Sejdeme se v presbyterně v NM, ve středu 

11.listopadu od 19 hodin.  

Ano, jsme si vědomi, že v listopadu vás zveme na tři 

´uprchlická setkání´, což je dost. Avšak: (1) na adventní a vánoční 

prosinec nepřipravujeme žádné setkání tohoto druhu, (2) termíny 

dvou besed s hosty nebylo možné, ani rozumné, posouvat, (3) termín 

porady (11.11.) avizujeme již delší dobu a nechceme vás mást 

posouváním termínu, a konečně, (4) uprchlická krize je opravdu 

„tady a teď“ a je opravdu vážná, takže jsme došli k závěru, že časové 

zahuštění lze vydržet.   

Vojtěch Hrouda 
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SPOLEČNÉ STANOVISKO SYNODNÍ RADY ČCE 
A DIAKONIE ČCE K UPRCHLICKÉ KRIZI  

Lidem prchajícím před násilím a válkou je třeba pomáhat. 

Z toho vycházíme a to považujeme jako křesťané za podstatné. 

„Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste 

mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne.“ (Mt 25, 35) 
Je dobré si přitom uvědomit toto: drtivá většina migrantů se 

naší zemi vyhýbá. S přímými dopady uprchlické krize se nyní 

potýkají okolní země – nikoliv však Česká republika. Není proto 

kupříkladu zatím nutné vyhlašovat velkou materiální sbírku. Stále 

důležitější jsou ale finance pro aktivity v zahraničí, kde se v 

uprchlických táborech nacházejí statisíce lidí. Sbírky na jejich 

podporu vyhlásilo Středisko humanitární a rozvojové spolupráce 

Diakonie ČCE (spolu.diakonie.cz/uprchlici). 

 Naše pomoc aktuálně míří i k uprchlíkům zadrženým v České 

republice v takzvaných detenčních zařízeních, např. v Bělé pod 

Bezdězem. Podmínky pobytu tam nejsou jednoduché. Pomoc těmto 

zadrženým organizuje farář naší církve pro menšiny Mikuláš 

Vymětal (mikulas.vymetal@seznam.cz, mobil: 731 473 457). 

Ze všeho nejdůležitější je ale důkladná příprava na budoucí 

integraci 1500 až 4000 azylantů, které náš stát přijme. Zásadní bude 

především pomoc ve městech a obcích, kde najdou nový domov. 

Právě v tom shledáváme velkou výzvu pro sbory naší církve. 

Nově příchozí budou potřebovat trpělivé a spolehlivé průvodce, 

kteří jim pomohou v zorientování se a v přijetí psaných i nepsaných 

pravidel naší společnosti – od fungování úřadů až po neformální 

zvyklosti. Budou také potřebovat „nové sousedy“, kteří jim nahradí 

zpřetrhané sociální vazby. 

Pomoc v integraci lidem, kteří nedobrovolně opustili své 

původní domovy a často zažili i velké utrpení, je přitom náročná. 

Jednotlivci ji těžko zvládnou. Je potřeba, aby se zapojily celé 

komunity, jako jsou například právě církevní sbory. Je např. možné, 

aby sbor či jednotliví členové sborů pronajali uprchlíkům volný byt. 

Pokaždé však bude důležitá spolupráce s ostatními: ať již 

ministerstvem vnitra či jinými organizacemi, které se budou na 

integraci příchozích podílet. 

http://www.e-cirkev.cz/clanek/5523-SPOLECNE-STANOVISKO-SYNODNI-RADY-CCE-A-DIAKONIE-CCE-K-UPRCHLICKE-KRIZI/index.htm
http://www.e-cirkev.cz/clanek/5523-SPOLECNE-STANOVISKO-SYNODNI-RADY-CCE-A-DIAKONIE-CCE-K-UPRCHLICKE-KRIZI/index.htm
mailto:mikulas.vymetal@seznam.cz
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Čím dříve se přitom sbory na pomoc s integrací azylantů 

připraví, tím lépe. S žádostí o pomoc v této věci se můžete obrátit na 

paní Alenu Fendrychovou ze Střediska celostátních programů a 

služeb Diakonie ČCE (fendrychova@diakonie.cz, mobil: 739 244 

668). 

 Petr Haška, ředitel Diakonie ČCE,  Joel Ruml, synodní senior 

ČCE,  Lia Valková, synodní kurátorka ČCE 

 

Jak můžete pomáhat 

(kromě pomoci, která už v našem sboru probíhá): 

 

VYHLASTE SBÍRKU VE SBORU 

 

Vyhlaste ve svém sboru finanční sbírku na pomoc lidem, kteří 

uprchli do Evropy, nebo lidem, kteří žijí v uprchlických táborech v 

zemích okolo Sýrie. 

číslo účtu 292949292 / 0300 

 Pomáhejte uprchlíkům v Evropě: var. symbol 320 

 : var. 

symbol 314 

 Pomáhejte uprchlíkům v severním Iráku: var. symbol 318 

Garantem sbírky je Diakonie ČCE – Středisko humanitární a 

rozvojové spolupráce. V Evropě pracujeme s uprchlíky v 

Řecku, Maďarsku a Srbsku. Z Vašich peněz jim pomáháme 

zajistit stravu, hygienu, ubytování, psychosociální pomoc i 

vzdělání. V jordánském Za´atari podpoříte obzvlášť rodiny s 

malými nemocnými dětmi či nemohoucími členy. Nově spolu s 

Vámi pomáháme také uprchlíkům v táborech v severním Iráku. 

Díky Vašim darům zlepšujeme podmínky přímo v těchto 

zemích, aby se lidé nemuseli vydávat na velmi nebezpečnou 

cestu do Evropy. Další informace na webu 

www.spolu.diakonie.cz/uprchlici.  

 

 

mailto:fendrychova@diakonie.cz
http://www.spolu.diakonie.cz/uprchlici
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 ZAPOJTE SE DO „DOBRÉ HODINY“ 

 

Vyzvěte členy svého sboru, aby se zapojili do programu Dobrá 

hodina a věnovali jednu hodinovou mzdu za měsíc na pomoc 

uprchlíkům. Ne každý může jet pomáhat do uprchlického tábora, ale 

každý můžeme věnovat jednu hodinu měsíčně. Další info na webu 

www.dobrahodina.cz. 

Garantem programu Dobrá hodina je Diakonie ČCE – 

Středisko humanitární a rozvojové spolupráce. Zapojit se mohou i ti, 

kdo ještě nebo už nevydělávají. Kontaktujte paní Michaelu 

Stachovou, stachova.spolu@diakonie.cz, mobil 730 182 571. 

 

 

 

NABÍDNĚTE KONKRÉTNÍ POMOC 
 

Pokud můžete například nabídnout ubytování uprchlíkům v 

České republice nebo víte, jak jinak konkrétně pomoci , obraťte se 

na Středisko celostátních programů a služeb Diakonie ČCE v Praze, 

na paní Alenu Fendrychovou, která s migranty dlouhodobě pracuje. 

Kontakt: fendrychova@diakonie.cz, mobil 739 244 668. 

 

http://www.dobrahodina.cz/
mailto:stachova.spolu@diakonie.cz
mailto:fendrychova@diakonie.cz
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 Oznámení čtenářům:  

Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 6. prosince 2015.  

Uzávěrka je 30. listopadu 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Zprávy a ohlasy 
Měsíčník novoměstského sboru ČCE 

Pro vnitřní potřebu vydává:  

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 

Křenkova 151 

592 31 Nové Město na Moravě  
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mailto:zsorm@post.cz
mailto:slavek.zilka@atlas.cz

