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Pozor! Změna čísla účtu 

 
Sestry a bratři, od 1. ledna 2019 dochází ke změně čísla účtu 

Farního sboru. Prosíme především ty z vás, kteří máte nastavený 

trvalý příkaz pro platbu saláru, abyste nejpozději k 31.12. 2018 

změnili na trvalém příkazu číslo sborového účtu. Původní účet již 

nebude od ledna 2019 aktivní a příchozí platba se vrátí zpět na účet 

příkazce. Děkujeme za pochopení. 

 

Nové číslo účtu je:  5500213339/0800 

 

 

Bohoslužba na Nový rok 
 

Staršovstvo souhlasilo s iniciativou některých členů sborů, kteří 

si přáli zorganizovat bohoslužbu na Nový rok. Bohoslužba tedy 1.1. 

2019 bude pouze v Novém Městě na Moravě od 9:00 a povedou ji 

bratr senior Lubomír Kabíček a  Zdeněk Smrček z Nového Města na 

Moravě. Při novoroční bohoslužbě bude také vysluhována Večeře 

Páně.  

 
 

Krátce z listopadového staršovstva: 

 
Na měsíc leden se připravuje tématické staršovstvo, na kterém 

chceme připravit návrhy na využití peněz za prodej sborového 

domu. Přípravu podkladů má na starost bratr Václav Peňáz. 

 

Staršovstvo vzalo na vědomí žádost Evy Pelikánové o osobní 

představení záměru na vytvoření hospicového centra a pozvalo ji na 

prosincové jednání. 

 

V listopadu jsme zaplatili peníze za nové auto Škoda Fabia. 
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Petr Hladík informoval o průběhu přípravy oprav hodin a 

zvonů. Hodiny bude opravovat firma Valla, připravuje se smlouva o 

instalování nového stroje a zakonzervování stroje původního. 

Termín dokončení je začátkem roku 2019. Bratr Libor Král 

z Blažkova také demontoval část pohonu zvonů a opravil jej.  

 

Staršovstvo bude na prosincovém jednání rozhodovat o dalším 

postupu při řešení pohledávky za užívání sborového domu 

posledními nájemníky. Nyní předáno k posouzení právníkovi. 

 

Připravuje se oprava závad na elektroinstalaci v kostele. 

 

Staršovstvo odsouhlasilo termín návštěvy členů z partnerského 

sboru z Betzingen v Novém Městě. Betzingenští přijedou ve dnech 

30. května až 2. června 2019. 

 

Staršovstvo také souhlasilo s termínem konání Sjezdu nejen 

evangelické mládeže v Novém Městě na Moravě ve dnech 4. až 6. 

října 2019 

 

 

 

Zprávy ze sboru 
 
ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU 
 

Od příštího roku 1.1.2019 bude sbor mít nové číslo účtu. 

Všechny, kteří platí salár trvalým příkazem, obešleme ještě 

v prosinci s informacemi o novém číslu účtu. To znamená, že 

v lednu již musíte mít zadánu změnu čísla účtu k platbě saláru, jinak 

se vám platba vrátí zpět na váš účet. Informace o novém číslu účtu 

budou také umístěny na webových stránkách sboru. 
 

 

 

 



  

4 

 

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE 
 

25.12. bude sbírka v celé církvi věnována na podporu 

bohoslovců. Prosíme, pamatujte na ni. 
 

SBÍRKA NA INDONÉSII 

 

Od 1.12  do 25.12. bude probíhat do pokladniček sbírka na 

zemětřesením a tsunami postiženou Indonésii. 
 

 

KALENDÁŘ AKCÍ 
 

5.12. NM 18.00 - staršovstvo 

7.12. NM 19.30 – schůzka učitelů NŠ 

11.12. NM 19.30 – Kruh 

18.12.  NM 9.30 – Kavárnička pro seniory – zpěv adventních 

písní a výroba svícnů 

18.12. NM 19.30 – Střední generace 

24.12. NM 15.30 – vánoční dětská hra – „Na lavičce 

v Parku“ 

25.12. BY 7.50, NM 9.00 – bohoslužby se Svatou Večeří 

Páně 

1.1.2019 NM 9.00 -  bohoslužby se Svatou Večeří Páně 

2.1. NM 18.00 – schůze staršovstva 

3.1. NM 18.00 – Novoroční koncert pěveckých sborů 

Naenia a  Novocantus   

4.1. NM 19.30 – schůzka učitelů NŠ 

8.1. NM 19.30 - kruh 
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Zprávy ze seniorátu 
 

POZVÁNÍ DO SBORŮ 

 

Borovnice: 
 

24.12. od 11:00 Dětská vánoční slavnost 

 

Daňkovice: 
 

24.12. od 9:30 Andělské vánoce (dětská vánoční slavnost) 

28.12. od 17:00 Vánoční koncert Slávka Klecandra a Evy 

Henychové 

 

Horní Dubenky: 
 

1.12. od 16:00 Pletení adventních věnců 

2.12. od 9:00 Bohoslužby s konfirmací 

8.12. od 15:00 Adventní výtvarná dílna: výroba drobných dárků a 

dekorací. 

16.12. od 17:00 Koncert pěveckého sboru Jakoubek 

23.12. od 9:00 Bohoslužby s dětským vánočním divadlem: „Na arše 

v šest.“ 

24.12. od 16:00 Štědrovečerní setkání v kostele 

31.12. od 16:00 Posezení při konci roku. 

 

Horní Vilémovice: 
 

9.12. od 15:00: Adventní koncert kvartetu In Pace 

 

Humpolec: 
 

19.12. od 17:00 a 19:00 J. J. Ryba: Česká mše vánoční 

 

Jihlava: 
 

9.12. od 17:30 Něco pro uši, pro oči i pro duši, téma: Někdo mě 

vede za ruku, hraje Moravské jazzové duo. 

11.12. od 19.00: Modlitba Taizé 
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Moraveč: 
 

2.12. od 10:40 Benefiční koncert dětí 

24.12. od 22.00: Štědrovečerní bohoslužba 

 

Opatov: 
 

22.12. od 18:30 adventní koncert: Karel Mužátko a Matěj Bok 

(varhany a trubka) 

 

Pelhřimov - Strměchy: 
 

2.12. od 14:30 Pelhřimov, sborový dům: MUDr. Eva Hlavičková: O 

cestě do Izraele 

2.12. od 18:00 Strměchy, fara: koncert skupiny Mince 

8.-9.12. Pelhřimov, sborový dům: dobročinný lazárek pro Tomáše 

Zbořila. 

 

Sázava: 
 

9.12. od 18:00 Batyskaf, Žďár. 

21.12. od 18:00 Adventní koncert - K. Mužátko a M.Bok, Sázava 

kostel. 

23.12. od 10:00 bohoslužby s vánoční hrou "Lví jáma" (autor Daniel 

Mužátko), Sázava kostel. 

24.12. od 22:00 Půlnoční (s betlémským světlem), kostel Sázava 

31.12. od 17:00 Loučení se starým rokem, Sázava stodola na faře. 

 

Sněžné: 
 

16.12. od 15:00 Adventní koncert – sněženský ekumenický sbor 

24.12 od 15:30 Vánoce s předstihem (dětská vánoční slavnost) 

 

Třebíč: 
 

1.12. Pokračování adventního jarmarku 

1.12. od 17:00 na náměstí v Třebíči ekumenické rozsvícení 

adventního věnce 

6.12. od 16:30 Koncert ZUŠ v kostele ČCE 

8.12. od 15:30 Prozpěvování v Myslibořicích 
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9.12. od 15.30 Prozpěvování v Třebíči 

23.12. od 8:30 Vánoční hra v Třebíči v kostele 

24.12. od 10:00 Vánoční hra v Myslibořicích 

26.12. od 8:30 v Třebíči a od 10:30 v Myslibořicích: bohoslužby na 

Štěpána 

 

Velké Meziříčí: 
 

23.12. od 9:00 Špitální vánoce (dětská vánoční slavnost) 

31.11. od 18:00 Silvestr na faře 

 

 

 

Novoroční koncert 2019 

 

Novoměstské pěvecké sbory Novocantus a Naenina vás 

srdečně zvou na již tradiční společný Novoroční koncert. Ten se 

uskuteční ve čtvrtek 3. ledna 

2019 od 18:00 hodin v 

novoměstském evangelickém 

kostele. 

Mužský pěvecký sbor 

Novocantus pod vedením 

sbormistra Františka Ostrého 

předvede například jednu z 

nejpopulárnějších skladeb 

Bedřicha Smetany Věno. 

Skladbu autor napsal během 

jediného dne jako vyznání 

věrnosti a lásky k vlasti. 

Naenia, pěvecké uskupení 

odvážných žen, připravila 

pestrý program, ve kterém 

nebudou chybět vánoční písně, 
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renesanční madrigaly a jako překvapení skladba soudobého 

lotyšského skladatele Erikse Ešenvaldse Stars, v níž kromě 

obvyklého způsobu zpěvu a capella zazní jako doprovod hra na 

skleničky. 

Výtěžek z koncertu podpoří neziskové organizace Usměváčci 

Bystřice nad Pernštejnem, Diakonie ČCE Středisko Rolnička a 

Lékaři bez hranic. 

 

 

Vzpomínka na Vánoce 
 

Blíží se Vánoce, svátky míru a pokoje. Ale kolem nás panuje 

neklid a shon. Obchody jsou zavaleny vánočním zbožím, 

vnucovaným nám všude přítomnou reklamou. 

Vzpomínám často na léta, když jsme byly se sestrou malé my. 

Na to, jak vypadaly Vánoce u nás před pětašedesáti lety. 

Maminka celý advent zpívala vánoční písničky z kancionálu a 

také koledy. Pekla jen suchary, linecké a vánočku. 

Vánoce začínaly tím, že jsme jely do kostela. Pobožnost tenkrát 

začínala o půl čtvrté. Zářil vánoční strom, děti zpívaly a přednášely 

básničky o narození Pána Ježíše. Pan senior Kejř míval krátké 

kázání. Když jsme se vracely domů, už byla tma a v některých 

oknech zářily stromečky. 

Doma po večeři, ke které jsme mívaly brambory a kapra od 

kmotříčka, jsme čekaly s maminkou na to, až zazvoní zvoneček. Ten 

samý zvoní i dnes, když k nám přijíždí naše vnoučata. Když se tak 

stalo, my šly do setmělé světnice. Vůně smrčí, hořící svíčky a světlo 

prskavek, na to se tak dobře vzpomíná. Maminka přečetla z Bible o 

narození Pána Ježíše, zazpívaly jsme: Narodil se Kristus Pán a 

Tichou noc. 

Dárky, které jsme mívaly, byly skromné. Od tety z Prahy a od 

kmotřenky jsme dostaly knížku, hadrovou panenku, rukavice, 

prádlo. Jedny Vánoce ale byly pod stromkem modře vypletené 

sáňky. Na nich jsme seděly celý večer. Jak jsme byly šťastné. 
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Na Boží hod bývala na Rokytně besídka nedělní školy. Do té 

jsme chodily ke Košťálům. Tak deset až patnáct dětí. Scházely jsme 

se v neděli o půl druhé, ale my to nemohly doma vydržet a tak jsme 

tam byly dřív, sotva tetička umyla nádobí. Ta z nás musela mít ale 

radost. 

Láďa Košťál to s námi uměl. Mimo výkladu a zpěvu nám 

vyprávěl pohádky a příběhy z krásné knihy Srdce. Dodnes si je 

pamatuji. 

Na vánoční besídku se nanosily z nedaleké hospody židle do 

velké světnice. Bylo plno. Rokytno tehdy byla převážně evangelická 

vesnice. Přijížděl pan senior Kejř, míval krátké kázání a zpívaly se 

vánoční písničky. 

My děti byly před okny u vystlaných postelí a přednášely 

básničky. Potom jsme dostaly kabelku s cukrovím, které napekla 

tetička Košťálová, jablíčka, ořechy a knížky. Nejmladší dítě pak 

vždycky říkalo tuto básničku: 

„Betlémská hvězdička, do mého srdíčka pěkně svítí.  

Kdybych já větší byla, já bych si pospíšila za ní jíti.“ 

 

Naše děti chodily do nedělky také ke Košťálom a potom už do 

Nového Města. Také tam měly své vystoupení a my rodiče s dojetím 

poslouchali básně, které pro ně složil pan senior Batelka. 

 

Svou vzpomínku zakončím veršem, který také pan senior složil 

a který říkal můj malý sedmiletý syn Mirek. Byly to jeho poslední 

Vánoce. 

 

„Vánoční čas, je překrásný čas, 

škoda, že je tak krátký. 

Za všechny kluky zdravím Vás 

a přeji šťastné svátky. 

 

S touto vzpomínkou přeji požehnané svátky vánoční také Vám 

všem. 

 

Jarmila Smrčková 
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Poděkování 

V minulém čísle jsem si hlasitě písemně povzdechl nad 

prohlášeními vydávanými naší Synodní radou. A vyzval Vás ke 

změně dosavadní, spíše pasivní role čtenáře našeho měsíčníku 

k aktivní roli přispěvatele. 

Děkuji všem, kteří po přečtení nějakým způsobem reagovali. 

Vážím si podpory, které se mi dostalo od bratrů a sester, zejména 

těch, kteří dle mého názoru tvoří tradiční jádro sboru a jsou 

pravidelnými návštěvníky bohoslužeb. Chápu všechny, kteří se bojí 

svůj názor veřejně sdílet. Není to jednoduché jít se svojí kůží na trh a 

třeba i odporovat autoritám naší církve. Nicméně je vždy důležité 

mít zpětnou vazbu. Děkuji. 

Chtěl bych Vám všem popřát klidné a radostné Vánoce prožité 

v kruhu svých blízkých a v novém roce 2019 na každém kroku Boží 

blízkost a požehnání, pevné zdraví a všeho dobrého dostatek, 

především pak lásky, víry, naděje, pokory a moudrosti. 

 

Slávek Žilka 

 

Reakce  
 

Děkuji bratru Žilkovi, za jeho názor na přístup Synodní rady k 

Istambulské úmluvě, v minulých ohlasech. Sestry a bratři doporučuji 

vám, seznámit se s tím co má v úmyslu hájit a prosazovat 

Istambulská úmluva. Jde o závažné změny týkající se budoucnosti! 

Slyšela jsem mnoho diskusních pořadů na internetu. Myslím, 

že by k tomu neměli křesťané mlčet a také nemlčí, ne tak naše 

církev. 

  Velmi zajímavý článek, který přináší Kostnické Jiskry z 21 

listopadu Nebojte se bát od Dana Drápala doporučuji.  Také je tam 

obšírnější vyjádřen Synodní rady. 

 

 Marta Topinková 
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Fotoohlédnutí 
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Oznámení čtenářům:  
 

Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 6. ledna 2019.  

Uzávěrka je 31.prosince 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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