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Bohoslužby – střed života našeho sboru
Mluvili jsme, neb jsme mluvit měli na staršovstvu o
bohoslužbách. Chystá se totiž nová agenda (bohoslužebná kniha)
naší církve a synodní rada požádala církev, sbory a senioráty, aby se
k plánovaným změnám v ní (pravděpodobně) obsažených vyjádřily.
Tedy jsme o tom mluvili a stručně se vyjádřili.
Při debatě padlo, že bohoslužby jsou základem, středem,
ohniskem života sboru. Také asi proto není překvapivé, že na změny
právě bohoslužeb jsme opatrní. Zvlášť když také zaznělo, že se
současným stavem našeho novoměstského, bystřického i
blažkovského bohoslužebného slavení jsme docela spokojení (až na
malou účast po jejich společném doznění – při kávě a čaji). Přítomní
starší se tak spíš negativně vyjadřovali na adresu navrhovaných
změn (častější slavení večeře Páně, zakomponování vyznání vin a
společného vyznání víry do každých bohoslužeb).
Nic se nemění - a bude-li, bude to jen z rozhodnutí staršovstva
našeho sboru. Ale je myslím dobré o bohoslužbách průběžně
přemýšlet – jako sbor, jako církev, ale také jako jednotlivci. Proč do
kostela chodíme? Vyhovuje nám současný stav našich bohoslužeb?
V čem by se mohl změnit, zlepšit? Co chybí a co třeba přebývá? Co
chybět nesmí?
K bohoslužbám patří, že jsou děním, které je nad naše
představy i schopnosti vyjádření. Moudré knihy říkají, že jsou jak
naší službou Bohu – chvály, díků, tak také Boží službou nám. Jak
také na staršovstvu padlo – slouží jako posila na cestu, pomoc a
nasměrování (někdy třeba i napomenutí) do života všedního týdne. I
toto je dobré mít na mysli.
Jak jsem za dva měsíce mohl novoměstský sbor poznat, přijde
mi, že bohoslužby jsou opravdu centrem jeho života. V týdnu se už
k dalším setkáním sejde jen část těch, kdo spolu v neděli zpíváme,
modlíme se, nasloucháme biblické zvěsti, přemýšlíme nad ní,
mlčíme i mluvíme – třeba k dětem, které z toho taky něco mají mít.
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A ještě poznámku na
závěr - bohoslužby nejsou
farářovo či farářovy, ale naše
společné. Jisté je, že kazatele,
faráře máte/máme proto, aby
bohoslužby vedl, měl čas na
jejich přípravu, promýšlel, co
a jak při nich dělat, snad i
jinak,
aby
to
potom
předkládal staršovstvu sboru,
které má podobu bohoslužeb
ve své pravomoci. Ale padaly
zároveň při rozhovoru obavy,
aby jisté věci nebyly jako u
katolíků. Ovšem k tomu
podle mého patří, že jako
evangeličtí křesťané držíme
všeobecné kněžství, a tak je
Obrázek namalovala Lydie Stolařová a je z katechismu
Jiřího Grubera Otázky a odpovědi.
dobré, když je to poznat i na
bohoslužbách. Zapojením dalších členek a členů sboru, třeba
službou presbyterů při biblickém čtení, ohláškách či při slavení
večeře Páně.
Budu rád, když mi o svém přemýšlení, o svém pohledu na
současný bohoslužebný život našeho sboru řeknete. Je totiž o čem
mluvit…
Ondřej Ruml

Staršovstvo navrhuje rekonstrukci
sborového domu v Bystřici
Staršovstvo se znovu vrátilo k otázce využití části peněz za
prodej sborového domu v Novém Městě na Moravě. A znovu
podpořilo svůj původní návrh na rekonstrukci bytu ve sborovém
domě v Bystřici nad Pernštejnem. Staršovstvo požádalo o upřesnění
Ing. arch. Petru Pleskačovou, která připravila objemový rozpočet na
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rozšíření stávajících bytových prostor o půdní vestavbu. Propočet v
současné době vychází v rozmezí 1,5 - 2,2 milionu korun. Přesnější
rozpočet bude možné stanovit až po vyhotovení konkrétního
projektu na rekonstrukci. Projekt nechceme připravovat dříve, než
tento návrh projedná a odsouhlasí sborové shromáždění.
Staršovstvo tedy na listopadovém sborovém shromáždění bude
znovu předkládat svůj návrh na využití peněz na prodej sborového
domu v Novém Městě na Moravě. Z celkové částky 4,6 mil. Kč,
která po zaplacení daně sborů zůstane, navrhuje staršovstvo
polovinu uvolnit právě na rekonstrukci bytu v Bystřici. Druhou
polovinu peněz prozatím chceme nechat na termínovaném vkladu a
uvnitř sboru vytvořit prostor pro debatu o tom jak tyto peníze využít.
Při úvahách, jak využít peníze získané prodejem domu, jsme
především nechtěli, aby se peníze rozplynuly v běžném provozu, ale
abychom je dokázali investovat tak, aby i v budoucnu přinášely
sboru užitek.
Staršovstvo debatovalo o prioritách na nejbližší období, ale i o
dlouhodobějších záměrech. Za prioritu pro nejbližší období považuje
rekonstrukci sborového domu v Bystřici. Vybudování většího bytu
by mohlo být užitečné v mnoha ohledech. Kromě zhodnocení
nemovitosti, by zde vznikl i plnohodnotný velký byt pro farářskou
rodinu. Tím by se mohla posílit i role sboru v Bystřici. Vnímáme
také přesah tohoto kroku mimo náš sbor, protože bychom mohli být
jakýmsi přirozeným zázemím a možná ostrovem jistoty pro okolní
neobsazené sbory. V současné době máme například příslib od
Horáckého seniorátu, že by na částečný úvazek zaměstnal faráře,
který by působil jak u nás, tak v okolních neobsazených sborech.
Dalším pozitivum vidíme v tom, že investujeme do naší nemovitosti,
která se dá buďto pronajímat, v krajním případě i prodat. Především
z těchto důvodů jsme se jako staršovstvo shodli na tom, že investice
do domu v Bystřici je pro nás v tuto chvíli hlavní prioritou.
Staršovstvo také odsouhlasilo, že na rekonstrukci sborového
domu v Bystřici uvolní maximálně polovinu peněz za prodej
sborového domu v Novém Městě – tedy, že bychom nechtěli
překročit částku cca 2,3 milionu. Pokud by byla rekonstrukce
nákladnější, tak bychom hledali jiné zdroje.
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K debatě o dalších prioritách sboru, a případném dalším
směřování druhé poloviny utržených peněz se chceme vrátit nejdříve
v roce 2020. Do té doby chceme peníze uložit na termínovaném
vkladu.
Petr Hladík

Zprávy ze staršovstva konaného 6.11.2019
 Staršovstvo chystalo své výjezdní zasedání a mimořádné sborové
shromáždění.
 Rozhodlo obnovit své komise - nejdříve kulturní a hospodářskou.
 Probíralo situaci zaměstnanců sboru a také jednalo o možnostech
oslovení zájemců o místo druhého faráře/faráře či farářky pro
Bystřici.
 Poděkovalo bratřím za to, že bouda v parku je pod střechou,
především br. Slonkovi.
 Zvýšilo cenu za ubytování v presbyterně.
 Přemýšlelo o věcech příštích - svátcích, akcích ve sboru (zájezdy,
pobyty)...

Zprávy ze sboru
Sbírka na sociální a charitativní pomoc vynesla v našem sboru
částku 6.596,- Kč,
Sbírka Jubilejní toleranční dar vynesla v našem sboru částku
5.719,- Kč.
Všem dárcům upřímně děkujeme.
Brigáda na úklid zahrady

15. listopadu od 14.00 hodin se koná brigáda na úklid zahrady
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KALENDÁRIUM listopad 2019
1.11.
6.11.
12.11.
15.11.
17.11.

19.11.
19.11.

24.11.
24.11.
24.11
30.11.
1.12.

1.12.

6.12.

NM 19.30 – schůzka učitelů NŠ
NM 18.00 - STARŠOVSTVO
NM 19.30 - KRUH
NM 14.00 – brigáda park okolo kostela
BY 7.50
NM 9.00 – rodinné bohoslužby a po nich připomínka
daru svobody
NM 9.30 – Kavárnička pro seniory – hostem bude Jan
Keller, budeme vzpomínat na dny sametové revoluce
NM 19.30 – Střední generace
– Téma: Zdeňek Novotný - Bričkovský rozhovor o jeho
filmové tvorbě a o vzniku CD "Zapomenutý příběh”
NM 9.00 – mimořádné sborové shromáždění s
jednáním o využití peněz z prodeje Sborového domu
NM 17.00 – Benefiční koncert pro domácí hospic
Vysočina - pěvecký sbor Lumír
NM - vánoční dílnička dětí
NM 15.00.-19.00 Rozsvícení adventu na Vratislavově
náměstí
1. neděle adventní – s vysluhováním VP
BY 7.50
NM 9.00
Blažkov 10.45
NM 14.00 -17.00 - Adventní jarmark s dětskou tržnicí
Po celou dobu jarmarku bude také probíhat akce Krabice
od bot
NM 19.30 – schůzka učitelů NŠ

Pozor změna začátku biblických hodin!!!
Biblické hodiny v Bystřici – čtvrtek od 16.30 hodin
Biblické hodiny v Novém Městě – čtvrtek od 18.00 hodin
V Divišově se konají biblické hodiny ve středu 13. a 27. listopadu od
18.00 hodin
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Mimořádné sborové shromáždění
24. listopadu se během bohoslužeb bude v Novém Městě na
Moravě konat mimořádné sborové shromáždění. Od neděle 3.
Listopadu jsou k nahlédnutí seznamy s hlasovným právem, prosíme
podívejte se do nich, pokud najdete nějakou nesrovnalost, oznamte
to Martině Dvořákové.

Zprávy ze seniorátu
Daňkovice:
9.11. od 18.00 Borovnice - Promítání filmu Něžná revoluce a beseda
Rok 89 očima Petra Pazdery Payna
29.11. od 18.00 Daňkovice Koncert hudební skupiny LISTOVĚJ
Horní Dubenky:
17.11. sborový den: Naše svoboda 30 let poté – bohatý program od
ráda do pozdního odpoledne.
Havlíčkův Brod:
20.11. od 17.30 Host na biblické - Michaela Zemková, Bible nebo/a
Darwin?
Horní Krupá:
29.11. od 16:00 První adventní dílna, vyrábění adventního věnce
Horní Vilémovice:
22.-24.11. Kontemplační víkend: modlitba beze slov.
Jihlava:
9. 11. v 17.30 Něco pro uši, pro oči i pro duši: Téma: Pravda
(možná) zvítězí (Jan Keřkovský), host: Jarda Svoboda (harmonium a
hlas).
12. 11. 19.00 Modlitba Taizé kostel Povýšení sv. Kříže.
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Velké Meziříčí:
8.11. 19h autorské čtení Vojtěcha Hroudy a Petra Pazdery Payna
15.11. 17h promítání filmu Něžná revoluce a beseda s Joelem
Rumlem
23.-24.11. svátkování s dětmi (poslední neděle církevního roku)
24.11. 14h dětská benefice pro Ústav sociální péče Křižanov +
koncert kapely složené z klientů.
Sázava a Žďár nad Sázavou:
2.11. 8:00 Sázava, brigáda na hrabání listí + příprava jam na sadbu
ovocných stromů
2.11. 15:00 Sázava, výsadba 15 ovocných stromků na louce za
hřbitovem
2.11. 14:00 Sázava, přespávání dětí ve stodole, sázení stromků,
pečení housek a rohlíků, čtení vánoční hry, noční procházka
3.11. 10:00 Sázava, rodinné bohoslužby Díkčinění se svatou Večeří
Páně
7.11. 15:00 Žďár, Biblická hodina - četba z knihy "Když vyschne
studna"
10.11. 18:00 Žďár, Bohoslužby U tety Hany - slovem provede
Alžběta Hatajová, hudbu zajistí Petr Linhart (písničkář, kytarista,
frontman
kapely
Majerovy
brzdové
tabulky)
14.11. 10:00 Žďár, bohoslužby v Domově klidného stáří
20.11. 16:00 Přibyslav, Biblická hodina – Žalm 139
30.11. 17:00 Sázava, Adventní koncert - duo z Berlína: violoncello
+ příčná flétna
1.12. 16:00 Žďár, rozsvěcení vánočního stromu na náměstí
1.12. 18:00 Sázava, rozsvěcení vánočního stromu před KD
Třebíč:
3.11. v 18:00 koncert Virtuosi Trebicenses
od 29.11. od 14 hod. do 1.12. na faře adventní jarmark.
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ČCErolniČCE
Opět je možné si objednávat výrobky z Diakonie
ČCErolniČCE, přehled výrobků a objednací arch najdete na
nástěnkách, objednávejte do 15.11.2019.

Krabice od bot
Vyber si, jak staré dítě chceš obdarovat..
Zabal pěkné dárky, které by i tobě udělaly radost, do krabice od
bot a napiš na ni věk a pohlaví dítěte, pro které je určená.
3. Do krabice se hodí hračky, školní a výtvarné potřeby,
kosmetika a doplňky, vše v bezvadném stavu.
4. Dárek odnes na sběrné místo (evangelický kostel 1.12. od
14.00 hodin). Postaráme se, aby se tvoje krabice dostala k dítěti z
chudé rodiny.
1.
2.

Co dát do krabice od bot?









Vaše krabice může být jedinou vánoční nadílkou, kterou dítě
dostane. Proto doporučujeme spíše než jednu věc do krabice
zabalit více různorodých drobností.
Darujte to, co by udělalo radost i vašim dětem. Mohou to být
různé hračky, pastelky, sešity či bloky na kreslení, hezké
oblečení, bonbóny, kosmetika a doplňky a další věci, které vás a
děti napadnou.
Můžete přidat fotografii a vánoční přání.
Věci by neměly být moc opotřebované, příliš staré nebo také
křehké či nebezpečné.
Nedávejte do krabice peníze ani drahou elektroniku.
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Připomenutí
Pozor! Rychlým tempem se blíží doba adventní a s ní náš tradiční
Adventní dobročinný jarmark. Letos připadá na neděli 1. 12.
Také letos se budou prodávat rukodělné výrobky (vytvořené při
setkání Kruhu nebo individuálně doma), různé pochutiny (med,
koření, sušené ovoce nebo bylinky, domácí těstoviny apod.),
výrobky neziskových organizací. Součástí bude opět dětská tržnice a
akce Krabice od bot.
Informace budou postupně přibývat v ohláškách a ve věži. Prosíme,
pamatujte na tuto akci a tvořte!!!! Děkujeme!
Za organizátory L. H.
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Oznámení čtenářům:
Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 8.prosince 2019.
Uzávěrka je 30. listopadu 2019.
©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, IČ 43378854
e-mail: nove-mesto-na-morave@evangnet.cz
K tisku připravil Slávek Žilka – e-mail: slavek.zilka@atlas.cz
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