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Zprávy ze staršovstva 4.11.2015 
 

 Z.Šorm informoval o zajištění pomoci uprchlíkům, o kterou 

požádalo oddělení Cizinecké policie v Jihlavě. Základní balík teplého 

oblečení a hraček byl shromážděn a dopraven na faru v Jihlavě. Na 

hygienické potřeby se vybralo 4.930 Kč. K případné asistenci se 

přihlásilo 11 dobrovolníků.  

 V.Hrouda seznámil staršovstvo s programem cyklu besed „Islám a 

evropská kultura“, který v našem sboru již začal besedou s prof. Josefem 

Dvořákem. Zástupci sboru budou také jednat s p. starostou o možné 

spolupráci při integraci uprchlíků. 

 V.Peňáz podal zprávu o opravách a investicích ve sborovém domě 

v ul. Leandra Čecha. V jedné místnosti bylo třeba odstranit parkety 

napadené červotočem. Na příští rok je nachystána rekonstrukce 

vodovodní a kanalizační přípojky. Za přípravu projektu a vyřízení 

stavebního povolení sbor děkuje manželům Bukáčkovým. Položkový 

rozpočet činí 103.304 Kč. Provedení chystá V.Peňáz svépomocí. 

 Staršovstvo schválilo pravidla rezervního fondu. 

 Hospodářská komise předložila staršovstvu přehled čerpání 

rozpočtu v tomto roce. Vývoj je dobrý, i přes neplánované investice ve 

sborovém domě. 

 Staršovstvo diskutovalo o materiálech, připravených Z.Šormem a 

I.Tenglerovou k problematice členství, placení saláru, platby repartic a 

dalších odvodů a výběru Jeronýmovy Jednoty. Návrhy a připomínky 

z diskuse dopracuje hospodářská komise a předloží je znovu staršovstvu. 

 Pan F.Kostelenec demontoval, odvezl a zaplatil nepoužívanou 

výměníkovou stanici z novoměstské fary a zaslepil původní přívody 

z teplárny. 

 Úřad práce vyhověl opakované žádosti o prodloužení veřejně 

prospěšných prací na místo kostelnice do konce roku. 

 Z.Šorm a P.Hladík informovali o dalším jednání a krocích 

k zajištění financování míst kostelnice a pastorační pracovnice – možnost 
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žádosti o VPP pro správce parku, jednání s ředitelkou střediska Diakonie 

v Myslibořicích o zřízení mobilní pečovatelské služby, možnost 

zpracování diakonického a rozvojového projektu z restitučních 

prostředků. 

 Staršovstvo jednalo o doplnění grantové komise. 

 Hospodářská komise připraví do lednového staršovstva návrh 

rozpočtu na rok 2016. Požadavky na rozpočet je třeba do 20.11. doručit 

P.Hladíkovi. 

 Byl znovu naladěn klavír v presbyterně. 

 Z.Šorm a I.Fiala dokončili plot u novoměstského kostela. Jeho 

natření mají hospodáři dojednat se sousedy. 

 Opravu asfaltové cesty ke kostelu plánují hospodáři zařadit do 

rozpočtu 2016. 

 Zábradlí u schodů do kostela bude v blízké době instalováno. 

 Staršovstvo jednalo o konventu 14.11. v Sázavě. Za 2.člena 

seniorátní jednoty navrhlo Z.Tatíčka a za náhradníka J.Jirků. Součástí 

konventu bude rozhovor o pomoci uprchlíkům, který připraví V.Hrouda. 

 P.Teplý podal  Městu NMnM žádost o skácení uschlého stromu u 

evangelického hřbitova. 

 Z.Šorm podal zprávu o úspěšném rozjezdu „Kavárničky pro 

seniory“. 

 Na příští schůzi kromě jiného proběhne vizitace seniorátního 

výboru. Schůze se zúčastní senior J.Keřkovský a seniorátní kurátor 

R.Černý. 

 Protože farářka M.Slámová byla zvolena po MD za kazatelku ve 

Velkém Meziříčí, ostavilo staršovstvo skupinu pro hledání kandidátů pro 

volbu druhého faráře. Jejími členy jsou: P.Hladík, V.Peňáz, 

L.Navrátilová, J.Jirků. 

 Staršovstvo doporučilo synodní radě prodloužení pověření ke 

kaplanské službě v nemocnici Nové Město na Moravě pro V.Hroudu. 

 Z.Šorm informoval staršovstvo o přípravách Adventního 

dobročinného jarmarku. 

 Vánoční sborový dopis připravuje I.Tenglerová. 

 Staršovstvo, vzhledem k tomu že na vánoční svátky bezprostředně 

navazuje neděle, souhlasilo s vypuštěním bohoslužeb na Štěpána 

v Novém Městě. 



  

3 

 

 Staršovstvo stanovilo termín brigády na shrabání listí u kostela na 

17.11. v 9.00. Z.Šorm přitom poděkoval V.Peňázovi za rekultivaci 

kompostu. 

 Možnost připojení k jednotnému dodavateli energií pro členy ČCE 

byla zveřejněna ve Zprávách a ohlasech. 

 P.Hladík podal zprávu z jednání kulturní komise. 
 

 

 

ZVEME VÁS NA SHROMÁŽDĚNÍ: 
 

2.12. středa       _________________ 

18.00 – N.Město: schůze staršovstva 

3. 12. – čtvrtek      ________________  

17.00 – N. Město: koncert ZUŠ 

6. 12. – 2. adventní neděle    ________________  

  7.50 – Bystřice: bohoslužby – káže R.Dračka 

  9.00 – N. Město: bohoslužby – káže R.Dračka 

10.15 – N.Město: zkouška vánoční hry 

14.00 – N. Město, DPS: bohoslužby s VP 

17.00 – N.Město, koncert „Chairé + A.Strejček“ 

8.12. – úterý      ____________________  

19.30 – Nové Město: setkání Kruhu 

13. 12. – 3. adventní neděle    _________________ 

  9.00 – N. Město: bohoslužby 

10.15 – N.Město: zkouška vánoční hry 

10.30 – Bystřice: dětská vánoční hra 

17.00 – N.Město: benefiční koncert „Příliš mnoho saxofonů“ 

17.00 – KD Rovné: bohoslužby s vánoční hrou „Největší světlo“ 

15.12. – úterý __________________________________________ 

 9.30 -  Kavárnička pro seniory – Adventní a vánoční lidové zvyky 

16. 12. – středa       _________________ 

  9.30 -  Bystřice DPS: bohoslužby s VP 

20. 12. – 4. adventní neděle     _____________ 
  7.50 – Bystřice: bohoslužby  

  9.00 – N. Město: bohoslužby 

10.15 – N.Město: zkouška vánoční hry 

23.12. středa     ____________________   

8.30 – N.Město: generální zkouška vánoční hry 
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24. 12. – Štědrý den      _____________ 

14.00 – Bystřice: vánoční nešpor 

15.30 – N. Město: dětská vánoční hra „Vánoce na pumpě“ 

25. 12. – Boží hod      _________________ 

  7.50 – Bystřice: bohoslužby s VP 

  9.00 – N. Město: bohoslužby s VP 

26. 12. – Štěpán      _________________ 

10.45 – Blažkov: bohoslužby s VP 

27. 12. – neděle      _________________ 
  7.50 – Bystřice: bohoslužby  

  9.00 – N. Město: bohoslužby 

1. 1. 2016 – Nový rok      _____________ 

  7.50 – Bystřice: bohoslužby s VP 

  9.00 – N. Město: bohoslužby s VP 

3.1. – neděle       _________________ 

  7.50 – Bystřice: bohoslužby  

  9.00 – N. Město: bohoslužby  

17.00 – N.Město: koncert Novocantus 

5.1. – úterý _____________________________________________ 

  9.30 – Kavárnička pro seniory 

6.1. – středa       _________________ 

18.00 – N.Město: schůze staršovstva 

8.1. – pátek       _________________ 

19.30 – N.Město: setkání učitelů NŠ 
 

 

Zprávy ze sboru 
 

Zveme Vás opět na Kavárničku pro seniory, která se bude konat 

15.prosince od 9.30 hodin v presbyterně. Tentokrát se dozvíme něco o 

adventních a vánočních lidových zvycích, o kterých nám přijde 

popovídat Jana Rusňáková.  
 

Sbírka na sociální a charitativní pomoc vynesla v našem sboru částku 

4.678 Kč, sbírka na Jubilejní toleranční dar činila v našem sboru částku 

4.158 Kč.  Všem dárcům upřímně děkujeme. 
 

Bratry a sestry, kteří mají na starost výběr saláru, prosíme o odevzdání 

vybraných peněz v co nejkratším termínu na faru.  
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Pokud neměl někdo možnost odevzdat salár presbyterům, může tak 

učinit osobně na faře, nebo poslat na sborový účet č. 1473163349/0800 

do konce roku. 
 

Pozvání do sborů: 
• sobota 5. prosince 

Daňkovice 15.
00

 adventní koncert: duo Jaroslava Filipová (varhany) a 

Renata Fraisová (zpěv) 

• úterý 8. prosince  

Jihlava, kostel Povýšení svatého kříže 

19.
00

 Modlitba Taizé 

• pátek 11. prosince  

Horní Krupá 16.
00

 v Krupské škole: Adventní dílna – postavičky, 

vánoční ozdoby z borové kůry 

• sobota 12. prosince  

Daňkovice 15.
00

 na faře adventní dílnička pro děti 

• neděle 13. prosince  

Žďár nad Sázavou 18.
00

 Bohoslužba v Batyskafu, slovem provede Miki 

Erdinger, zahraje skupina Jericho. 

• sobota 19. prosince  

Sázava 17.
00

 adventní koncert "Zpívej v čase vánočním", žďárský 

chrámový sbor FONS  

20. prosince  

Sněžné15.
00

 Koncert pěveckého souboru Svatopluk 

Horní Krupá 10.
00

 Dětská vánoční slavnost - Yukonští andělé Sázava 

10.00 bohoslužby s dětskou vánoční divadelní hrou "Vánoční blues"  

Střížov 14.
00

 dětská vánoční hra Vánoční apokryf (krimi) 

• čtvrtek 24. prosince 

Daňkovice 9.
30

 vánoční slavnost s divadelní hrou "Oslava narozenin" (v 

Borovnici 11.
00

) 

• čtvrtek 31. prosince 

Sázava  

17.
00

 silvestrovské posezení ve stodole s fotkami  

z akcí letošního roku  
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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. Pokud o 

toto místo máte někdo zájem nebo o nějakém zájemci víte, obraťte se co 

nejdříve na br.faráře Šorma, abychom mohli zpracovat žádost a 

vytvoření místa v rámci „veřejně prospěšných prací“. 
 

 

Noví nájemníci bydlí 
 

Jak víte, v létě se nastěhovali do přízemního bytu v našem Sborovém 

domě noví 

podnájemníci. Je 

to pětičlenná 

rodina – paní 

Hana Vokounová 

toho času na 

rodičovské 

dovolené, její 

partner Petr Jež, 

povoláním 

zedník a jejich tři 

děti Ondra (7 let) 

Natálka (3 roky) 

a roční Petřík. 

V současné době 

vyřizují formality, aby se stali občany našeho města, a také uvažují o 

uzavření sňatku. Abyste věděli, o koho se jedná, přikládáme fotku této 

mladé rodiny.  
 

 

Zábradlí je hotovo 

Pro nadcházející zimní sezónu můžeme využívat dalšího pomocníka ke 

zlepšení přístupu do kostela – je jím nově instalované zábradlí.  

O jeho zřízení se hovořilo delší dobu, na letošní rok staršovstvo 

vyčlenilo na tento projekt částku 15.000 Kč. Vzhledem k tomu, že náš 
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kostel podléhá režimu památkově chráněného objektu, bylo nutno 

domluvit celou záležitost s paní ing. Jagošovou, která tuto oblast 

spravuje. Jednání byla konstruktivní a jejich výsledek byl kompromisem 

požadovaného a možného.  

Celou realizaci provedl Josef Tulis z Dlouhého, kterého nám doporučila 

přímo paní ing. Jagošová. Původní rozpočet byl 11.231 Kč, ale díky 

tomu, že se nám podařilo získat ozdobné „špičky“ z vyřazeného dílu 

původního plotu, tak se konečná cena snížila a činila nakonec pouze 

8.417 Kč. Firma 

Josefa Tulise 

provedla práci ve 

vysoké kvalitě a 

splnila všechny 

očekávané 

požadavky. Zábradlí 

je celé pozinkované a 

natřené barvou, která 

by časem měla 

korespondovat 

s barvou okolního 

zábradlí. 

Chtěl bych poděkovat 

za pomoc při realizaci sestře Petře Pleskačové za rady a návrhy možných 

řešení a bratru faráři Zdeňkovi Šormovi za finální detaily. 

Věřím, že zábradlí zlepší přístup do kostela, bude dlouhá léta sloužit bez 

větší údržby a zároveň nebude působit rušivě při celkovém vzhledu 

našeho kostela.  
 

Václav Peňáz   
 

 

Co se děje ve sborovém domě? 
 

Sborový dům je téma, které téměř vždy otevře v našem sboru diskuzi. 

Jsem rád. Když se o věcech hovoří otevřeně, třeba se pak předejde 

některým nejasnostem, pochybám, podivným pocitům, polopravdám 

nebo dokonce nepravdám. V neděli mě po kostele zastavil bratr Jančík, a 

ptá se mě: „Bratře doktore, teď staršovstvo odsouhlasilo, že se ve SD 

změní systém vytápění a některým  členům sboru se to nelíbí, že to je 

krok zpět, když tam bylo pohodlné  plynové topení, a když tam budou 
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starší nájemníci, tak to by pro ně bylo výhodnější? Proč to tak je?“ Hned 

na začátku musím říci, že si bratra Jančíka velice vážím. Když byl ve 

staršovstvu, tak vždy zastával jasný, přímý názor na věc, ten se snažil 

vždy formulovat tak, aby bylo všem jasné, proč a co říká. Ne vždy jsem 

s ním souhlasil, to je normální Touto jasně formulovanou otázkou moje 

dobré mínění a respekt jenom potvrdil. Jednoduše a přímo se zeptal na 

věc, která jej zajímá a chtěl vědět PROČ? Super. Protože si myslím, že i 

další členové sboru situaci dobře nerozumějí a mají stejné nebo podobné 

otázky, zkusím nyní na ně odpovědět. 

Ve sborovém domě je trochu složitý systém vytápění, který se nyní 

možná zkomplikoval, i když podle vyjádření nájemníků to oni tak 

nevnímají. Vytápění bylo pomocí plynu, kdy oba byty byly zcela 

samostatné. Přízemní byt má svůj kotel na ohřev jak topení, tak i TUV a 

zároveň ještě karmu v koupelně (proč tomu tak je, vám neřeknu, prostě 

to tak je) horní byt pak má kotel jeden, kde se ohřívá jak topení, tak 

užitková voda. Každý kotel či karma mají svůj vlastní komín. Jak 

komíny, tak i kotle či karmy podléhají povinným prohlídkám podle 

vyhlášky 85/1978 Sb. – komíny jedenkrát za 5 let a topidla 1x za 3 roky. 

Tak pojďme počítat. Prohlídka jednoho kotle je cca 1500 Kč. Prohlídka a 

revizní zpráva jednoho komína je cca 2000 Kč Tak to máme Každé tři 

roky 4500 Kč a každý pátý rok 6000 Kč nejméně. Kominík s revizní 

licencí mi již nyní řekl, že komín od plynu v druhém patře je špatně 

proveden, je zanesený a bude vyžadovat kompletní předělání. Cenovou 

nabídku bych měl dostat během měsíce listopadu, pak dám vědět do 

rozpočtu.    

To jsem trochu odbočil od odpovědi na otázku, proč se ve SD předělalo 

topení na pevná paliva. Tak honem zpátky. Petr Hladík v roli realitního 

makléře prošel byt v přízemí s několika zájemci a období námluv vždy 

skončilo v okamžiku, kdy se dověděli o topení plynem a zálohách. 

V okamžiku, kdy přišli současní nájemníci, tak jedna z jejich prvních 

proseb bylo, zda si mohou pořídit do každého pokoje malá kamínka, 

kterými by si přitápěli, aby ušetřili. No a když se diskuze začala ubírat 

tímto směrem, když mi bylo komínářem vysvětleno, že komíny, tak jak 

jsou, nesplňují bezpečnostní podmínky, a že se musí ke každému 

lokálnímu topidlu udělat samostatný komín, který bude vyvložkován, 

bylo jasné že tudy cesta nevede. (Vyvložkování jednoho komínu je cca 

45000 Kč!!!) Pominu drobnost, že se po bytě s třemi přímotopnými 

kamínky budou pohybovat tři malé živé děti. Takže se to musí udělat 

jinak. Tedy centrální kotel. Od roku 2017 bude uplatňována zákonná 
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norma, která bude povolovat pouze topení v kamnech na pevná paliva 

pouze pro kamna splňující přísné emisní normy III. Třídy. Provozovatel 

je povinen na základě vyzvání příslušného úřadu předložit potvrzení od 

revizního technika, že jeho kotel splňuje tyto normy. To klasické kotle, 

jak je známe, nemají a nikdy mít nebudou. Proto je nutné nainstalovat 

automatický kotel s ventilací, která výrazně zvyšuje efektivitu spalování. 

Tak proto staršovstvo rozhodlo, nainstalovat do SD nový plně 

automatický kotel a provést vyfrézování a vyvložkování pouze jednoho 

komínového průduchu. Kotel je nainstalován, slouží dobře a podle 

informací obou nájemníků jsou 

nadmíru spokojeni. Obsluha je 

jednoduchá - tento kotel má 

„věčný“ plamen, tedy žádné 

zapalování každý den, jak vyhasne. 

V říjnu se zatopilo a v dubnu se 

nechá vyhasnout. Mezitím se 

k němu jde 1x za 2-3 dny a do 

násypky se nasype 5-6 uhláků 

drobného uhlí. A ve stejné 

frekvenci se vynese jeden uhlák 

popele. Každý, kdo má s tímto typem kotle zkušenosti, vám potvrdí, jak 

je to pohodlné, jednoduché a snadné topení. Zase odbočuji, otázka zněla, 

proč se tam ruší plyn, co když přijdou opět starší nájemníci a nebudou se 

chtít plahočit s uhlím a popelem. OK, tak si zapnou ten plyn. Protože ten 

tam pořád je. Nikdo jej neodmontoval, bude to další možnost. Oba byty 

se dají řídit z centrálního kotle jako samostatné okruhy, tak když bude 

chtít přízemí topit plynem a druhé patro uhlím, není problém. Jediné, co 

mě trochu děsí, jsou pravidelné platby za revize kotlů a komínů. Kdyby 

to byl můj dům, tak si to udělám jinak – bojler na kombinovaný ohřev 

přímo z kotle a elektrikou (v létě nemusím topit a dopřeju si luxus teplé 

vody) v zimě mi vodu ohřeje jen jeden kotel a plyn…. Plyn bych nechal 

pro jiné  (Rozumějte - plynová kamna bych vůbec nepoužíval, plyn 

bych odhlásil, tedy bych neměl žádnou nutnou pravidelnou platbu za 

dodávku plynu ….) Jistič na elektriku už stejně mám, tak za ten víc platit 
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nebudu. To bude třeba otázka diskuze, až nám přijde cenová nabídka na 

revizi plynových komínů a opravu toho jednoho …. Třeba právě taková 

výměna pak vyjde skoro stejně draho jako revize komínu a kotlů, kterou 

budeme muset opakovaně dělat.  

Někteří z vás řeknou – no ten s těma revizema nadělá - já mám plynovej 

kotel doma už dvacet let a nikdy tam žádná revize nebyla.   

Ano. Nadělám. Jedna věc je, když přestane topit kotel u vás doma. Jiná 

je, když je to v nájemním bytě, kde za cenu nájemného garantujete 

nájemníkům určitou úroveň poskytovaných služeb. Jiná věc je, když se 

stane tragedie a vy se udusíte ve svém vlastním domě ze spalin 

z vlastního kotle a komínu, protože je zanešenej. Jiná ale je, když se 

udusí náš nájemník. To už je hodně jiná písnička. Proto bohužel musíme 

ve SD zajistit právě tyto věci - provedla se revize elektro, pracuje se na 

odstranění větších či menších závad. Další systém, který vyžaduje velkou 

pozornost, protože hrozí nebezpečí udušení či požáru, je právě vytápění. 

Ať už plynové, elektrické nebo na pevná paliva. Osobně věřím, že jsme 

se vydali správnou cestou.   

Byl mi tak položen dotaz, proč jsme nyní dali skoro 180.000 Kč do 

vytápění ve SD – vždyť my přece ten byt ani dům nevytápíme, to si 

dělají a platí nájemníci – to je jako kdybychom jim těch 180.000 

darovali!  

No – mám na to jiný názor. My jsme ty peníze INVESTOVALI do 

vlastní nemovitosti, kde nám kotel zůstane zítra i za měsíc i za pět let a 

doufejme, že rozhodně déle než to. A kdyby tito nájemníci z nějakého 

důvodu za rok či dva chtěli odejít, věřím, že se právě i díky této investici 

stane náš sborový dům lukrativnějším zbožím, kde sehnat nájemníky 

nebude nadlidský úkol. A když tam budou tito nájemníci bydlet dalších 

pět, deset nebo dvacet let?? No tak věřím, že se tato investice vrátí. Jak 

jim, že budou mít levnější bydlení, tak i nám v podobě práce, kterou si 

SD vyžaduje, a kterou současní nájemníci již vykonávají, a plánují 

pomáhat a vykonávat - to se těžko dá hodnotit a zhodnotit, ale neměli 

bychom na to zapomínat.  

Chtěl bych na závěr říci dvě věci.  Při hlasování jak ve staršovstvu, tak 

na VSS jsem byl rozhodným zastáncem prodeje SD. Trochu jsem si 

uvědomoval složitost věcí okolo SD - kolik drobných i velkých 

rozhodnutí a řešení se skrývá v péči o tento dům. Kolik času se tím musí 

strávit, je zcela zbytečné popisovat. Bude nás to stát i nemalé prostředky. 

Rozhodl jsem se ale, že budu respektovat rozhodnutí VSS (i když ještě 

jednou podotýkám, byl jsem výrazně pro jiné řešení tedy pro prodej SD) 
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a napnu nyní své síly k tomu, aby byl pro nás SD prospěšnou stavbou, 

kterou nám odkázali naši předci. Bylo by dobré, kdybychom takto 

vnímali a viděli věci v našem sboru. Zahořklost moc nepomůže nikomu.  

Druhou věcí je to, že si nesmírně vážím pomoci druhých lidí, pro které je 

SD také ještě „náš“. Zvláště pak těch, kteří pomáhají – podobně jako já -

proti svému přesvědčení. Nebudu je jmenovat, oni věd, koho mám na 

mysli a stejně nikdy žádná ocenění nečekají a dokonce nechtějí. Proto si 

jich vážím o to víc.   
 

Václav Peňáz  
 

 

Zase jsme si nahrabali                            
 
Podzimní úklid zahrady, spojený s hrabáním listí, je již tradičním 

setkáním v nevlídných podzimních dnech. Tentokrát jsme stanovili 

termín na 17. listopadu. Obavy z toho, zda je to dobrý termín, byl brzy 

po deváté hodině rozptýlen, protože účast byla nejenom dobrá, ale 

dokonce rekordní! Počasí přálo, nefoukalo, jen občas nějaká kapka 
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z nebe, po sněhu ani památky a práce šla dobře od ruky. Největší břímě 

je vždy stahování již nahrabaného listí do připraveného kompostiště. 

Tentokrát jsme uplatnili dvě novinky. Jednak Zdeněk Tatíček poskytl 

přívěsný vozík za auto (i s autem samozřejmě  ), s kterým vozil lupení 

ze spodní části zahrady, a jednak Ivoš Fiala se svojí sekačkou sbíral a 

sekal lupení v horní části zahrady. Práce se opravdu dařila a lupení jsme 

měli na kompostišti za dvě hodiny kompletně shromážděné! Ivoš pak 

provedl závěrečné dosekání trávy i v dolní části zahrady, a tak jsme se 

mohli všichni pustit do připravených koláčků, bábovek, čaje a svařeného 

vína. Díky Renatě Mužátkové, Emě Oravcové i všem ostatním, kteří se 

na tomto pohoštění podíleli. Chci zmínit ještě jednu věc. Všichni víme, 

jaké to je, když se jde pracovat s nástrojem, který není úplně dobře 

připraven na danou činnost. Neostrý nůž v kuchyni, uvolněna násada od 

kladiva či lopaty a podobně. Jaké nás čekalo milé překvapení, když jsme 

přišli do kůlny a zde na nás čekalo kompletně opravené nebo vyměněné 

nářadí! Násady pevně připevněné na lopatách, hrábě se všemi zuby, 

neviklající se krompáč… Radost pracovat! Za to díky Honzovi Oravcovi, 

který nástroje nejenom opravil a připravil, ale i celou kůlnu uklidil a 

srovnal. Stejně tak díky za závěrečný úklid celé presbyterny Emě, která 

si tentokrát opravdu mákla. Děkujeme . A ještě jedna věc byla 

povzbudivá. Byli jsme tam nejenom my dospělí (celkem 25), ale také 

řada dětí a mládeže (celkem 13). A to je velmi povzbudivé. Z toho jsem 

měl velikou radost. Už teď se těším na příští hrabání  
Václav Peňáz  

 

 

Jedenáctý Adventní dobročinný jarmark 
 

byl krásný, dešti navzdory. Během tří hodin přišlo téměř 300 

návštěvníků. Celkový výtěžek je rekordní, tržba všech zúčastněných 

neziskovek a dětské tržnice přesáhla 60000 Kč. Soběslavská Diakonie 

ČCE – středisko Rolnička utržila 11.535 Kč, o.p.s. Jeden svět 22.236 Kč, 

sbor 18.752 Kč, další tržby patří prodejcům (dětem, neziskovým 

organizacím). Skvěle se podařily i obě dobročinné sbírky: díky 

ochotným dárcům dostane skoro 200 dětí krabici od bot s vánočním 

překvapením a připravené jsou i tři krosny plné hraček pro děti z rodin 

uprchlíků. Jarmark by se nepovedl bez pomoci skoro čtyřiceti 

dobrovolníků, kteří se zapojili do jeho přípravy a organizace, děkujeme! 

 

Ruth Šormová 
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Prohlášení Synodu ČCE k současné 
situaci 

 

Nebojte se a zmužile sobě počínejte! 

Jsme šokováni nedávnými 

teroristickými útoky a vyjadřujeme 

svou účast těm, kteří ztratili své 

blízké. Modlíme se za moudrost a 

odvahu pro ty, na jejichž bedrech 

leží odpovědnost za bezpečnost a 

vládu práva tváří v tvář těm, kdo se 

uchylují k zákeřným teroristickým 

zločinům. 

Chápeme, že teroristické zločiny vyvolávají obavy a strach. Jsme 

však znepokojeni tím, jak jsou jejich pachatelé spojováni s uprchlíky v 

nouzi. 

Víme, že vlna uprchlíků mířící v posledních měsících na území 

Evropské unie způsobuje neočekávané problémy a je tak zkouškou 

institucí a mechanismů spolupráce. Jsme však znepokojení tím, že 

rozdílné postoje k utečencům jsou politicky zneužívány k setbě nejistoty. 

Odmítáme dělení společnosti na ty, kteří jsou dobrácky naivní, a 

ty, kteří mají oprávněné obavy. 

Uvědomujeme si, že proud tisíců uprchlíků v posledních měsících 

vyžaduje mimořádné nasazení od státních orgánů a klade nároky na 

celou společnost. Jsme vděčni za všechny, kdo se těchto lidí ujímají, kdo 

se dobrovolně zapojili do péče o uprchlíky a pomáhají potřebným nejen 

v ČR ale i v zahraničí. 

Od státních institucí očekáváme, že budou při zajišťování pořádku 

a bezpečnosti i v krizových situacích dbát jejich lidské důstojnosti a 

základních práv. 

Chceme jako křesťané ve svém okolí čelit atmosféře nenávisti a 

strachu z příchozích, povzbuzovat k sebevědomému občanství a zralému 

lidství, jehož součástí je milosrdenství, solidarita a vstřícnost k bližním. 

Chceme dosvědčovat, že úkol nasytit hladové, napojit žíznící, obléci 

potřebné, navštívit tísněné není jen naším posláním, ale také jako 

lidskost a soucit jedním ze základů evropské civilizace. 

Může se to zdát úkol nad naše síly, ale máme naději, že se smíme 

spoléhat na Boží pomoc. 
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Islám a evropská kultura 
cyklus besed ve Farním sboru ČCE v Novém Městě na Moravě 

Již proběhlo: 

Josef Dvořák                Vlna uprchlíků - zkušenost dobrovolníka 

Gabriela Horáková                   Islám, máme se bát?  

Proběhne: 

Alena 

Fendrychová 

Uprchlíci a Českobratrská církev evangelická 

domluveno 13.1.2016 (St) 18:00 

koordinátorka pro uprchlíky ČCE, integrace uprchlíků, 

integrační strategie ČCE a ČR 

Emir Omič Česká společnost pohledem muslima  
(možnosti dialogu mezi křesťanstvím a islámem) 

domluveno 31.1.2016 

(Ne) 

10:30 

bosenský muslim žijící dlouho v ČR, bývalý pražský 

imám, stále aktivní v mezináboženském dialogu, 

respektovaný českými muslimy 

Pavel Ruml Křesťanská jistota v soužití s islámem 

domluveno 28.2.2016 

(Ne) 

10:30 

evangelický farář 

Petr Pelikán Ohrožuje islám evropskou kulturu? (předběžný název) 

domluveno 16.3.2016 (St) 18:00 

arabista, honorární konzul v Súdánu. Pobýval v řadě 

muslimských zemí. Podílel se na překladu Koránu. 

Dlouhodobě se zabývá kořeny islámského práva, je velmi 

dobře obeznámen s muslimskými realitami i mentalitou. 
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 Oznámení čtenářům:  

Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 10. ledna 2016.  

Uzávěrka je 31. prosince 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  

tel. 566 616 244,    e-mail: zsorm@post.cz.      IČ 43378854 

K tisku připravil Slávek Žilka – e-mail: slavek.zilka@atlas.cz 

mailto:zsorm@post.cz
mailto:slavek.zilka@atlas.cz

