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Zprávy ze staršovstva konaného 4.12.2019
Staršovstvo na své prosincové schůze (pro)jednalo:
 O dalších krocích vyplývajících z rozhodnutí mimořádného
sborového shromáždění týkajícího se naložení s penězi z
prodeje sborového domu - pověřilo Petru Pleskačovou
přípravou projektu s variantami půdní vestavby sborového
domu v Bystřici; a Petra Hladíka a Libuši Kaláškovou tím, aby
podnikli potřebné kroky v případě možnosti nákupu vhodného
bytu v Novém Městě na Moravě či ve Žďáru nad Sázavou.
 Jmenovalo dvě své komise - hospodářskou a kulturní - a
mluvilo o tom, jakými body k (před)jednání je pověří.
 O vydařeném průběhu jarmarku. Mluvilo o svátcích ve sboru, o
tom, jak uvede v život výsledky diskuse výjezdního svého
jednání v Novém Jimramově (strukturování schůze staršovstva,
větší důraz na témata duchovní a života sboru, debaty
strategické ad.).
A také o mzdách a platech zaměstnanců sboru.
 Jednalo o kostele v Blažkově a jeho stavu a nutných opravách.
 Stanovilo novou cenu ubytování v klubovně presbyterny
kostela v NMnM (200 Kč dospělí a 100 děti a studující za noc).
Ondřej Ruml

Zprávy ze sboru
Je možné si objednat publikaci ČCE v proměnách času III, která je
k objednání za 530 Kč. Objednací archy jsou v kostele i v
modlitebně.
KALENDÁRIUM prosinec 2019
4.12.
6.12.
6.12.7.12.
10.12.

NM 18.00 - STARŠOVSTVO
NM 19.30 – schůzka učitelů NŠ
NM 18.00 - Konfirmační s přespáním

NM 9.30 – Kavárnička pro seniory – adventní
tvoření s hudebním programem Jaroslava Ondráčka
10.12.
NM 19.30 - KRUH
24.12.
BY 14.00 - Nešpory
NM 15.30 – Dětská vánoční hra
25.12.
Narození Páně
BY 7.50 – bohoslužby s Večeří Páně
NM 9.00 – bohoslužby s Večeří Páně
26.12.
Štěpán
NM 9.00 – bohoslužby pro malé i velké
Blažkov 10.45 – bohoslužby s Večeří Páně
1.1.2020 Nový rok
NM – 9.00 – bohoslužby s Večeří Páně
3.1.
NM – 19.30 – schůzka učitelů NŠ
5.1.
NM – pozor změna začátek již v 17.00 Novoroční
benefiční koncert pěveckých sborů Novocantus a
Naenia
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Zprávy ze seniorátu
POZVÁNÍ DO SBORŮ
Daňkovice:
13.12. - adventní dílničky od 16.00 hodin na faře v Daňkovicích
24.12. - dětská vánoční slavnost od 9.30 hodin v kostele v
Daňkovicích. Děti budou hrát divadelní hru Podivné zvíře.
24.12. - dětská vánoční slavnost od 11.00 hodin v kostele v
Borovnici
Horní Dubenky:
1.12. 17.00 ADVENTNÍ KONCERT trubka a varhany – Karel
Mužátko a Matěj Bok
7.12. 15.00 adventní VÝTVARNÁ DÍLNA výroba svíček a
drobných dárků
22. 12. 9.00 BOHOSLUŽBY + DĚTSKÉ VÁNOČNÍ DIVADLO
„Prorokyně rebelka“
24. 12. 16.00 ŠTĚDROVEČERNÍ SETKÁNÍ v kostele, zazpívá
příležitostný pěvecký sbor Duben
Horní Krupá:
8.12. od 16.00 v kostele benefiční adventní koncert ve prospěch
hospice Mezi stromy
13.12. od 16:00 Adventní dílna – ptáčci z vlny jako živí.
22.12. od 10.00 Dětská vánoční slavnost, divadlo Díky Bohu,
všechno je jinak
Horní Vilémovice:
14.12. 15:00 Klavírní odpoledne na faře – hraje Daniel Jun
Jihlava:
8. 12. v 17.30 Něco pro uši, pro oči i pro duši: Téma: "Když je
vám blaze", hraje VientoMarero duo (flétna a kytara).
10. 12. 19.00 Modlitba Taizé kostel Povýšení sv. Kříže.
12.12. 15:00 Vánoční hra: Zpráva z uprchlického tábora na
Dolním Nilu.
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Moraveč:
8.12. 10:30 Benefiční koncert dětí (po bohoslužbách)
15.12. 9:30 – dětská vánoční slavnost s divadlem
22.12. bohoslužby v 9:30 – slouží Petr Turecký, po bohoslužbách
promítání z Izraele
24.12. Štědrovečerní bohoslužba od 22:00 (vytrubování koled od
21:40)
25.12. Koncert žáků varhanní hry ZUŠ Tábor od 15:00
Opatov:
7.12. 19:00 Koncert v KVIC Opatov: Alda Zapletal – Víra zůstává
Velké Meziříčí:
22.12. 9:00 Vánoční světlo (dětská vánoční slavnost
24.12. 15:00 štědrodenní nešpor
31.12. 17:00 Silvestr na faře (pro všechny generace)
Sázava a Žďár nad Sázavou:
30.11. 17.00 Adventní koncert DUO HEMIOLA (příčná flétna +
violoncello), kostel Sázava
1.12. 18:00 Sázava, rozsvěcení vánočního stromu před KD
5.12. 10:00 bohoslužby v Domově klidného stáří, Žďár
8.12. 18:00 bohoslužby v Café u tety Hany (slovem provede A.
Hatajová, hudbu zajistí romská kapela TREFA DO ČERNÉHO z
Prahy)
12.12. 15:00 biblická hodina pro dospělé, Žďár
17.12. 18:00 večer s hosty (povídání o romech s M. Mirga a Mgr.
P. Kuchař Ph.D - z pohledu roma pracujícího v sociální práci, z
pohledu salesiánského kněze, vyučujícího etnické menšiny a
pracujícího s romy), Žďár
22.12. 10:00 bohoslužby s dětskou hrou "Povídka o
blahoslavenstvích", Sázava
24.12. 22:00 Půlnoční s betlémským světlem, Sázava
31.12. 17:00 loučení s uplynulým rokem, Sázava
Třebíč:
od 29.11. od 14 hod. do 1.12. na faře adventní jarmark.
3.12. 17.00 v kostele ČCE koncert ZUŠ
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14.12. 15.30 v Myslibořicích a 15.12. 16.00 kostele v Třebíči
Adventní prozpěvování
22.12. 8.30 v kostele ČCE a 24.12. 10.00 v Myslibořicích Vánoční
hra

Ještě k listopadovému výročí…
Vnímal jsem jistou rozpačitost při letošním výročí listopadových
událostí roku 1989, narazili jsme na to i při nějakých hovorech
v rámci sboru.
Myslím, že jako křesťané bychom měli docenit sám fakt svobody.
Byl jsem u toho, když Jan Sokol říkal – svoboda nemusí být drahá
všem. To se dá pochopit. Svobodu pohybu těžko úplně docení ten,
kdo nepotřebuje či nechce nikam cestovat; svobodu projevu ten, kdo
se projevovat nepotřebuje; svobodu vyznání, který žádné nemá. Ale
nám, křesťanům, říkal pan profesor, to jedno být nemůže, my
potřebujeme ke svému životu a působení právě svobodu. My ji
máme docenit, protože bez ní nemůžeme mnohé, co dovedeme,
dokonce máme. Vydávat svědectví o Kristu, veřejně a bez obav z
následků. Pomáhat v rámci Diakonie. Vést, vychovávat a vzdělávat
mladé lidi nejen v rámci církevního školství. Pořádat různé kulturní
akce. Prostě všechno, co překračuje hranice sboru a církve, co je tzv.
pro veřejnost, společnost kolem nás. Svobodné zvěstování Slova
Božího byl dokonce jeden ze čtyř pražských artikulů (článků,
požadavků) husitského hnutí. Totiž, že mají znít bez vnějších
překážek slova evangelia a evangelium o Ježíši Kristu, nikdo se
nemusí bát, že pro toto své svědectví utrpí škodu. Tuto základní
svobodu díky Bohu už 30 let máme. Ne vždy se ji daří využívat.
Nám křesťanům i vůbec. Přesto jsem za svobodu moc vděčný.
Ondřej Ruml
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Využití peněz z prodeje sborového domu
Mimořádné sborové shromáždění 24. listopadu 2019 projednalo
návrhy na využít peněz za prodej sborového domu v Novém Městě
na Moravě. Sbor může v současné době, po zaplacení daně z příjmu
a výloh spojených s provedením veřejné dražby, disponovat s
částkou 4,6 milionu korun. Výsledek hlasování sborového
shromáždění pověřuje staršovstvo přípravou rekonstrukce a půdní
vestavby ve sborovém domě v Bystřici nad Pernštejnem. Na tuto
akci využije sbor maximálně polovinu z utržených peněz - tedy 2,3
milionu korun. Za stejnou částku sbor koupí nemovitost,
pravděpodobně menší byt v Novém Městě či Žďáře nad Sázavou a
tento byt bude pronajímat. Nákup a následnou správu nemovitosti
dohodne staršovstvo se sestrou Libuší Kaláškovou.
Polovinu peněz tedy sbor použije na rekonstrukci vlastní nemovitosti
a druhou polovinu na investiční nákup nemovitosti.
Petr Hladík, kurátor sboru

Novoroční koncert novoměstských sborů
Nový rok odstartují novoměstské pěvecké sbory tradičním
společným koncertem. V neděli 5. ledna 2020 od 17:00 zahájí
koncertní sezónu v evangelickém kostele mužský sbor Novocantus
pod vedením Františka Ostrého a ženský sbor Naenia pod vedením
Jany Kabrdové. Oba soubory připravují samostatné vystoupení, ale
představí se také společným programem.
V podání mužského Novocantu se můžete těšit například na
ojedinělou Moravskou vánoční mši Čuj, Miko, čuj. Jedná se o
Pastorální mši v C dur, kterou v polovině 18.století složil moravský
kantor Josef Schreier. Mše kombinuje latinský text proložený
pasážemi psanými v moravském nářečí. Stejně tak hudební složka
obsahuje motivy valašské lidové hudby. Mši představí Novocantus v
doprovodu několika hudebních nástrojů a sólistů.
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Novocantus se v roce 2019 podílel na několika zajímavých
hudebních projektech. V jarní sezóně představil se souborem Castelo
in Aria několik barokních skladeb. Na podzim pak absolvoval malé
turné v Praze, kde se spojil se smíšeným pěveckým sborem Lumír a
za doprovodu varhanice Petry Andrlové předvedl mši francouzského
skladatele Charlesa Maria Widora v katedrále sv. Víta na Pražském
hradě.
Novoroční koncert podpoří jako již tradičně tři organizace, které náš
sbor dlouhodobě podporuje: Středisko Diakonie ČCE Rolnička,
Úsměváčci z Bystřice nad Pernštejnem, Lékaři bez hranic.
Petr Hladík

PF 2020
Přeji Vám všem radostné prožití vánočních svátků v kruhu
svých blízkých a v novém roce 2020 vše dobré, především pak
pevné zdraví a nejen v naších srdcích, ale i v skutcích dostatek lásky,
víry, naděje, pokory. Přeji ať umíme rozpoznat co je dobré a co ne.
Prosím o Boží blízkost a požehnání na každém kroku kohokoli z nás.
Slávek Žilka

Oznámení čtenářům:
Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 12.ledna 2020.
Uzávěrka je 31. prosince 2019.
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©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
Číslo sborového účtu: 5500213339/0800
K tisku připravil Slávek Žilka – e-mail: slavek.zilka@atlas.cz
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