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Zprávy ze staršovstva 9.9.2015 

 

 Staršovstvo projednávalo vývoj situace ve sborovém domě 

v Novém Městě:  1/ Z.Šorm podal zprávu o tom, že možnosti 

znovu podávat návrhy na využití sborového domu do 31.8. nikdo 

nevyužil a během léta se podařilo uzavřít nájemní smlouvu 

s novými nájemníky, proto není nutné svolávat mimořádné 

sborové shromáždění.          

    2/ Staršovstvo schválilo „Pravidla správce 

sborového domu ČCE v Novém Městě na Moravě“ a zvolilo do 

této funkce V.Peňáze.          

    3/ Staršovstvo zřídilo Fond oprav sborového 

domu, do kterého v následujících pěti letech půjde celý výnos 

z nájemného sborového domu. Po pěti letech staršovstvo rozhodne 

o poměru, kolik z nájemného půjde do fondu oprav a kolik do 

běžného rozpočtu sboru.         

    4/ Staršovstvo schválilo návrh na změnu 

vytápění sborového domu (tj. instalaci kotle na pevná paliva a 

vyfrézování a vyvločkování komínu – náklady cca 177.000,-Kč) a 

podle cenových nabídek vybralo firmy pro jejich realizaci (komín 

– Josef Piskař, Bystřice; topenářské práce – Solar Top). Náklady 

na investici budou kryty z rozpočtové rezervy. 

 P.Hladík připraví další rozhovor o sborové Diakonii s ředitelkou 

střediska Diakonie v Myslibořicích paní Grmelovou. 

 Staršovstvo schválilo vytvoření „Rezervního fondu sboru“ dle 

doporučení Řádu hospodaření církve. Do tohoto fondu by mělo 

být vkládáno 5% ze sborových příjmů a podle rozhodnutí 

výročního sborového shromáždění případně i část přebytku 

sborového hospodaření. Fond slouží na krytí výdajů při 

mimořádných událostech a investicích. P.Hladík připraví do 

listopadu podmínky a pravidla tohoto fondu. 

 P.Hladík a hospodářská komise připravuje dlouhodobý finanční 

plán. Po dopracování jej předloží na říjnovou schůzi staršovstva. 

 Z.Tatíček a P.Hladík připraví na říjnové staršovstvo nájemní 

smlouvy s uživateli pozemků, které byly sboru vráceny v rámci 

restitucí (cca 11ha v okolí Blažkova). 
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 Staršovstvo souhlasilo s odprodejem nepoužívané výměníkové 

stanice z fary v Novém Městě F.Kostelenecovi za 2.000,-Kč 

včetně její celkové demontáže. 

 Staršovstvo rozhodlo nabídnout dřevo, které se hromadí u kůlny 

v N.Městě, za odvoz členům sboru, případně jiným zájemcům. 

 Hospodářská komise řešila další financování kostelnictví a místa 

pastorační pracovnice. Z.Šorm a P.Hladík budou o možnostech 

hovořit s M.Dvořákovou a E.Oravcovou. Grantová komise zjišťuje 

možnosti financování z grantů. 

 Staršovstvo jednalo o zajištění shromáždění a rozdělení práce po 

ukončení pracovního poměru faráře V.Hroudy (21.10.2015), kdy 

bude sbor obsazen na 1,8 pracovního úvazku. Z.Šorm a 

I.Tenglerová předložili přehled rozdělení úvazků a jejich časové 

ohodnocení. Presbyteři se domlouvají na zajištění biblických 

hodin v Divišově. Organizaci schůzek střední generace si vzal na 

starost I.Fiala. 

 Vzhledem ke koordinaci se seniorátními víkendy pro konfirmandy 

a pro vytvoření větší skupiny konfirmandů staršovstvo souhlasilo 

s návrhem otevřít nový ročník konfirmační přípravy až v příštím 

roce. Z.Šorm o tom bude informovat dopisem budoucí 

konfirmandy. 

 Staršovstvo se dohodlo na vyhlášení brigády na dokončení plotu u 

novoměstského kostela v pátek 18.9. od 14 hodin. 

 Z.Šorm informoval staršovstvo o provedení revize elektroinstalace 

ve sborovém domě a na faře v N.Městě. Revize kostela a 

sborového domu v Bystřici byly provedeny dříve a jejich platnost 

trvá. 

 Z.Šorm informoval staršovstvo o řešení znečištění fasády kostela, 

brány ke kostelu a podstavce sochy M.J.Husa nápisy. Viníci byli 

za přispění Policie ČR identifikováni a zavázali se uhradit náklady 

na odstranění, které provedly TS N.Města. 

 Staršovstvo souhlasí se změnami Církevního zřízení, které navrhl 

synod. Týkají se volby poslanců seniorátního a celocírkevního 

shromáždění Jeronýmovy Jednoty a úprav Kazatelského reverzu. 
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 Pro volbu seniorátního kurátora a jeho náměstka na konventu 

navrhlo staršovstvo R.Černého (Sázava), V.Červinkovou 

(H.Krupá) a P.Hladíka (N.Město). 

 Z.Šorm předal informace od účastníků návštěvy partnerského 

sboru v Betzingen. Betzingenští poslali opět dar na kontakty 600,-

EU a vyjádřili přání navštívit náš sbor v příštím roce o víkendu při 

svátku Nanebevstoupení (5.5.2016). 

 V.Hrouda seznámil staršovstvo s podnětem ohledně možného 

přijetí uprchlíků a nabídl, že zjistí předpokládaný postup státu i 

naší církve v této věci a případné možnosti spolupráce s Městem. 

Staršovstvo jej v této iniciativě podpořilo. 

 Z.Šorm podal zprávu o domluvách a zajištění pravidelných 

shromáždění v novém školním roce. 

 P.Hladík informoval staršovstvo o jednání a plánech kulturní 

komise. 

 E.Kabíčková se dotázala na možnost skácení suchého stromu u 

evangelického hřbitova. P.Teplý situaci prověří a připraví 

případnou žádost o pokácení na odbor ŽP MÚ. 

 

 

Ke sborovému domu a projektech na jeho 

využití. 

 

Staršovstvo v červnu po několikaměsíčním neúspěšném hledání 

nájemníků znovu otevřelo do 31.8. možnost podávat projekty na 

využití sborového domu v Novém Městě. Jak víte z minulého čísla 

Zpráv a ohlasů, během léta se však podařilo nájemníky najít a 

uzavřít s nimi nájemní smlouvu. Do konce srpna také staršovstvo 

neobdrželo žádný projekt na využití sborového domu. Proto další 

jednání o využití sborového domu považuje nyní za skončené a 

svolání mimořádného sborového shromáždění k této věci není nutné. 

Staršovstvo bude dál postupovat podle rozhodnutí březnového 

výročního sborového shromáždění - tj. pronajímat byty ve sborovém 

domě podle dosavadního způsobu a pokračovat v opravách a správě 

nemovitosti v rámci sborového rozpočtu. 



  

5 

 

Náboženství pro dospělé: „Biblické 

postavy“ 

 

Tento rok chci znovu nabídnout „náboženství pro dospělé“. Je 

pro všechny, kdo se chtějí seznámit se základními biblickými 

znalostmi, nebo si je znovu připomenout. Na rozdíl od prvního cyklu 

nepůjde o informace o celku bible a věrouky (Apoštolského 

vyznání), ale o seznámení s vybranými biblickými postavami (první 

rok ze Starého zákona: Abraham, Jákob, Mojžíš, Rút, Samson, Saul, 

Elijáš, Jeremjáš, Job). Všichni budeme tedy začínat – může se 

zapojit i ten, kdo dříve nechodil. Schůzky budeme mít vždy 

poslední středu v měsíci od 20.00 (pokud se nedomluvíme jinak) 

v Novém Městě v presbyterně. Začali jsme 30. září. Všichni jste 

vítáni. 

 

 

 

Uprchlická krize a náš sbor 

 
Uprchlíci. Exodus lidí z oblastí zasažených válečnými 

konflikty, občanskými válkami, chudobou a nedostatkem vody. 
Zemí zaslíbenou, kam prchají hlavně Syřané, ale také Afgánci či 
Afričané, je Evropa, především Německo. Pro Evropu je uprchlická 
vlna krizí, výzvou i praktickým úkolem, vším najednou. 

Otázka solidarity s cizinci, hledajícími u nás ochranu, bezpečí a 
možnost normálního života, je téma, ke kterému mají křesťanské 
církve zaujmout jasné humánní a biblické postoje. Pokud vím, tak v 
ČR církve a jejich charitativní organizace takové postoje deklarují i 
prakticky uskutečňují.    

Uprchlická otázka ´rezonuje´ i v našem sboru. Lidé ve sboru 
mají zájem, kladou si otázky, přemýšlejí, jak prakticky pomoci. 
Zatím jsem zaznamenal několik iniciativ. Staršovstvo mě pověřilo, 
abych o nich krátce informoval v říjnových Zprávách a ohlasech. 
Tedy: 

(1) Uprchlíci zadržení Cizineckou policií (Jihlava). Náš 
sbor byl požádán o spolupráci, která se již rozbíhá (viz 
samostatný článek Zdeňka Šorma). 
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(2) Integrace uprchlíků, kteří dostanou v ČR azyl. 
Česká republika se původně zavázala přijmout do r. 2017 v 
rámci azylového řízení 1500 uprchlíků. Po schválení 
přerozdělovacích kvót pro členské státy EU bude tento počet 
nejspíše dvojnásobný, tedy kolem 3000 lidí (myslím, že 
závazné stanovisko vláda zatím neoznámila), lhostejno, zda 
půjde o lidi přijaté dobrovolně nebo přidělené ´povinně´. Již 
dnes se dá předpokládat, že stát ve vhodné chvíli (za rok?) 
požádá církve, města a podniky, aby naplnili svou dříve 
deklarovanou ochotu zapojit se do integrace azylantů, aby si je 
´rozebrali´ a postarali se o ně. Tento vývoj (proces) chceme v 
našem sboru sledovat, být v obraze. 

(3) Integrace uprchlíků v NMnM. Rádi bychom, aby z 
iniciativy sboru vzešla nějaká konkrétní nabídka pomoci s 
integrací, vyjádřená počtem lidí, o které je možné se v NM 
postarat (ubytování, práce, asistence). Vycházíme z modelu, 
který se osvědčil v případě tří barmánských rodin. Ten je 
založený na spolupráci s Městem NMnM. V tomto smyslu jsme 
Město oslovili, zatím však neznáme odpověď.  

(4) Poznávat islám a muslimy. Toto je žhavé i ožehavé 
téma zároveň. Chceme pozvat zájemce ze sboru (možná i 
veřejnost) na cyklus besed. Jejich cílem je rozpouštět paušální, 
nerozlišující islamofóbii. Budovat mosty, jak se zpívá v jedné 
naší písničce. Zatím jsou rozjednaní, typově, tito hosté: (a) 
úvod k islámu (G. Horáková), (b) český muslim, 
(c) naturalizovaný Syřan, (d) novinář z válečné zóny, (e) 
´emancipovaná´ žena se zkušeností z arabského světa.  

(5) Propojit různé iniciativy, vzájemně se informovat a 
povzbuzovat. V listopadu (11.11.) se uskuteční otevřené 
setkání v novoměstské presbyterně na téma Sbor a uprchlíci, 
kde bude příležitost jednak téma probrat, jednak ´sladit noty´. 

 
Vojtěch Hrouda 

 

 

Aktuální pomoc uprchlíkům 

 

Náš sbor – podobně jako jiné neziskové organizace – oslovila 

Cizinecká policie z Jihlavy s dotazem, zda bychom jim mohli 

v případě potřeby nějak pomoci s uprchlíky. Jedná se o pomoc 

v takové situaci, kdy Cizinecká policie zadrží uprchlíky a dočasně – 
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na dva až tři dny – je ubytuje na oddělení v Jihlavě, než je odešle do 

nějakého detenčního zařízení. Jde jednak o poskytnutí materiální 

pomoci – osobních hygienických prostředků (jako jsou sprchový gel, 

mýdlo, zubní pasta, kartáčky, dětské plénky nebo vložky), drobných 

hraček (které by si děti mohly s sebou odnést) a zimního oblečení; 

jednak o asistenci dobrovolníků, kteří by mohli například půl dne 

s uprchlíky strávit a věnovat se jim. 

Po dohodě s jihlavským farářem Janem Keřkovským se jeví 

jako nejoperativnější jednak shromáždit základní balík, ve kterém by 

bylo nějaké zimní oblečení a hračky, který by byl na faře v Jihlavě, a 

jednak shromáždit určitý finanční obnos – jakýsi fond, který by byl 

určen na nákup hygienických potřeb podle konkrétní situace. Obojí 

by spravovala jedna kontaktní osoba z jihlavského sboru, na kterou 

by se mohla cizinecká policie v místě obrátit. 

Proto vyhlašujeme dvě sbírky – 1/ do označených 

pokladniček (v NM ve věži a v BY na stolku) budeme v říjnu vybírat 

na pomoc uprchlíkům. Z této sbírky vznikne fond na nákup 

hygienických potřeb, případně na cestovné pro dobrovolníky do 

Jihlavy. 2/ Do neděle 18.10. vyhlašujeme sbírku zimního oblečení a 

drobných hraček, z které bychom udělali onen základní balík, který 

by byl k dispozici na faře v Jihlavě. Prosíme vás ale, aby šlo opravdu 

o zachované oblečení i hračky. Není třeba veliké množství. 

Nechceme suplovat obvyklé sbírky šatstva, chceme vytvořit onen 

základní kvalitní balík, který může běžencům na cestě opravdu 

prakticky pomoct. Na nástěnce v kostele je proto seznam kusů 

oblečení, o které by asi mělo jít. Oblečení a hračky můžete přinést 

v Novém Městě do farní kanceláře (nejlépe v úterý nebo ve čtvrtek) 

a v Bystřici do sborového domu buď po bohoslužbách, nebo po 

domluvě s Markétou Slámovou (724 974 129). 

A poslední výzva se týká dobrovolníků. Chceme dát 

dohromady seznam dobrovolníků, kteří by v případě potřeby byli 

ochotni třeba na půl dne zajet do Jihlavy a věnovat se tam na 

oddělení Cizinecké policie uprchlíkům, tak aby je koordinátor 

z našeho sboru mohl v dané chvíli obvolat a zjistit, kdo aktuálně 

může a dohodnout se na cestě. Kdo byste měl chuť se do této 

konkrétní pomoci zapojit a setkat se tak s uprchlíky nejen ve 

zprávách, ale osobně, zapište se, prosím, i s kontaktem na vás do 
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seznamu pod nástěnkami, nebo můžete napsat na sborovou mailovou 

adresu. Po shromáždění kontaktů bychom se sešli a popovídali si víc 

o podobě pomoci a otázkách, které nás v souvislosti s ní napadají. 

 

 

Seznam teplého oblečení 

pro uprchlíky: 

- Svetry 

- Teplé mikiny 

- Zimní bundy 

- Čepice 

- Šály 

- Rukavice  

- Teplé ponožky 

- Zimní teplé boty 

 

 

Hračky: 

(takové, aby si je děti mohly 

vzít s sebou) 

 

- Drobné plyšáky 

- Malá obrázková leporela 

(bez textu) 

- Malá autíčka 

- Drobné příruční hračky 

- Bloček a malé pastelky 

 

PRAVIDELNÁ  SBOROVÁ  SHROMÁŽDĚNÍ 2015/16 

 

N
E

D
Ě

L
E
 

Bohoslužby 7.50 

10.30 
Bystřice 

3.neděli RB 
každou neděli 

Bohoslužby 9.00 Nové Město  každou neděli 

Bohoslužby 10.30 DPS, Žďár.ul. každou neděli 

Bohoslužby 10.45 Blažkov 4. neděle v měsíci 

Nedělní škola 9.00 Nové Město Kromě 3.neděle 

Nedělní škola 7.50 Bystřice Kromě 3.neděle 

Ú
T

E
R

Ý
 Kavárnička pro 

seniory 

9.30-

11.30 
Nové Město 2x měsíčně 

Kruh  19.30 Nové Město 2. úterý v měsíci 
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S
T

Ř
E

D
A

 
Náboženství - 

mlad. 
14.30 Bystřice týdně 

Náboženství - 

starší 
15.30 Bystřice týdně 

Schůze 

staršovstva 
18.00  Nové Město 1. středu v měsíci 

Výbor kaz. 

stanice 
17.30 Bystřice jednou za dva měs. 

Biblická hodina  18.00 Divišov  čtrnáctidenně 

Náboženství  

dospělí 
20.00 Nové Město 

Poslední středu 

v měs. 

Č
T

V
R

T
E

K
 

Katecheze 

dospělých 
10.30 Bystřice čtrnáctidenně 

Konfirmační 

cvičení 
15.15 Nové Město týdně 

Biblická hodina 16.30 Bystřice týdně   

Biblická hodina  18.30 Nové Město týdně  

P
Á

T
E

K
 

Náboženství 12.45 Křídla týdně 

Náboženství – 

mlad. 
14.00 Nové Město týdně 

Náboženství - 

starší 
15.00 Nové Město týdně 

Sdružení 

mládeže 
18.30 Nové Město Dle domluvy 

Uč. ned. školy 19.30  Nové Město 1.pátek v měsíci 
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Střední generace – bude tento rok na vlastní iniciativě účastníků dle 

domluvy 

 

Biblické hodiny – začínají 15.10. setkáním bystřických a 

novoměstských žen v BY od 18.00 a poté v pravidelných časech 

v NM a BY 22.10. a v Divišově - 28.10. 

 

Katecheze dospělých BY  - začala od 1.10. 

 

Náboženství pro dospělé – začalo od září 

 

Kavárnička pro seniory – poprvé 20.10. 

 

 

Co je před námi: 

 

5.10.  NM 18.00 – beseda s M.C.Putnou – Nejen o knize 

Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity 

7.10. NM 18.00 – schůze staršovstva 

9.10. NM 19.30 – schůzka učitelů Nedělní školy 

15.10. BY 18.00 – setkání bystřických a novoměstských žen 

16.-

18.10. 

Konfirmační víkend – Praha ( sraz 16.45 na nádraží 

v NM) 

18.10. NM 9.00 + BY 10.30 – rodinné bohoslužby 

18.10. Rokytno 14.00 – Drakiáda 

20.10. NM 9.30 – 11.30 – zahájení „Kavárničky pro seniory“ 

22.10. Zahájení biblických hodin: BY 16.30 

NM 18.30 – tématická biblická hodina o sborové diakonii 

s M.Grmelovou ředitelkou z Myslibořic 

24.10. Rodinný výlet Nedělní školy s přespáním v Křídlech 

25.10. Díkčinění – bohoslužby s vysluhováním VP – BY, NM, 

BL 

28.10 NM 20.00 – Náboženství pro dospělé 

3.11. NM 9.30 – 11.30 – „Kavárnička pro seniory“ 

4.11. NM 18.00 – schůze staršovstva 

6.11. NM 19.30 – schůzka učitelů Nedělní školy 
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Zprávy ze sboru 

 

Sbírka na podporu střediska Diakonie Rolničky, vynesla 

v našem sboru částku 5.150,-  Kč. 

Sbírka na podporu křesťanské služby vynesla v našem sboru 

částku 4007.- Kč 

Všem dárcům upřímně děkujeme. 

 

 

 

Kavárnička pro seniory 

 

Vážení senioři našeho sboru, 

Jako jedna z Vás si dovoluji oslovit Vás na stránkách Zpráv a 

ohlasů. Říká se, že důchodci mají stále plno práce. Je to dobře, když 

nás rodina, přátelé i společnost potřebují. Ale co takhle občas se 

sejít, popovídat si a podělit se s přáteli o své radosti i starosti. 

Naše mladší sestry napadlo, že bychom mohli pořádat 

setkávání seniorů v presbyterně našeho kostela. Pracovně jsme tyto 

schůzky nazvaly „Kavárnička pro seniory“ a protože nějak se začít 

musí, stanovily jsme i termín první schůzky na 20. října v 9.30 

v presbyterně. Srdečně Vás všechny zveme a prosíme přiveďte i 

své známé, o kterých víte, že by taková setkávání uvítali. Na této 

první schůzce dohodneme společně termíny konání a jejich náplň. 

Jistě bychom se rádi něco zajímavého dozvěděli, zavzpomínali si a 

společně si zazpívali naše krásné písničky. Moc se na Vás těšíme a 

věříme, že společně prožijeme v dlouhé „vysočinské“ zimě hodně 

hezkých chvil.  

Víte-li o někom, kdo by rád mezi nás přišel, ale neumožňuje 

mu to jeho zdravotní stav, dejte, prosím vědět sestře Martině 

Dvořákové – tel. 723 055 349, jsme schopni zajistit dovoz.  

Srdečně všechny zdravím, Vaše  

                                     Jana Černá 
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Zprávy ze seniorátu 

 

Sbory a kazatelé 

volby 

• v Humpolci byl na další dva roky zvolen Pavel Šindler 

• ve Sněžném byl (už na jaře) zvolen na další tři roky Miki 

Erdinger 

 

administrace 

• z Horních Dubenek odešel do sboru v Hradci 

KrálovéTomáš Vítek, od 1. 10. administruje Jan 

Keřkovský 

 

kaplanská služba 

• v říjnu končí farářskou práci v novoměstském sboru Vojtěch 

Hrouda (bude dál působit jako 

nemocniční kaplan) 

 

Konvent 

• bude jednat 14. listopadu v Sázavě  

 

Konfirmační víkend 

• pátek 16. až neděle 18. října v Praze 

na programu je mj. bližší seznámení s některými 

jinými náboženstvími 

 

 

POZVÁNÍ DO SBORŮ: 

 

Žďár nad Sázavou 

• neděle 11. října 18.00 Bohoslužba v Batyskafu, slovem 

provede Miki Erdinger, zahraje Horácká muzika 

 

Horní Vilémovice 

• neděle 11. října 15.00 koncert Vocatus ecumenicus 
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Jihlava 

• úterý 13. října v kostele Povýšení svatého kříže 19.00 

Modlitba Taizé 

 

Vzdělávání laiků 

• neděle 4. října v 16.00 v Třebíči Téma: Víra a vyznání, sepětí 

víry a etiky. Host: Jindřich Halama 

 

 

 

Krátce k ukončení mé farářské služby ve 

sboru... 

 
Sestry a bratři, 
jak jsem uvedl v jednom z předchozích čísel Zpráv a ohlasů a 

při různých příležitostech dostatečně rozvedl a vysvětlil, končím k 
21. říjnu 2015 ve funkci třetího faráře sboru. Tuto funkci jsem 
vykonával v pracovním úvazku 0,2 po dobu šesti let. 

Zde bych chtěl za tuto možnost krátce poděkovat. Farářská 
služba v našem sboru mi byla velkou ctí a zároveň potěšením.  

Proč ctí? Protože novoměstský sbor je společenství, kterého si 
vážím. Je to duchovní domov pro mnoho lidí – mladých, starých i 
zesnulých. Domov není místo, kde je všechno dokonalé. Domov má 
člověk rád. 

Proč potěšením? Protože novoměstský sbor je tradiční, pestrý, 
obdarovaný, kreativní, přátelský a pohostinný, obětavý, v mnohém 
také složitý a problematický, ovšem také se sklony k pýše, 
spikleneckým teoriím a různým formám hašteření.  

Kdybych náš sbor přirovnal k moři, tak to není poklidné 
azurové moře s letovisky podél romantického pobřeží, kde je 
´pohoda´. Spíše je to divoký oceán s mohutnými vlnami 
rozbíjejícími se o strmé pobřežní útesy. Asi mě těší více divoký 
oceán než slunečníky na Jadranu.     

To moře je jenom metafora. Těším se na další setkávání a 
dobrodružství víry s vámi... 

 
Vojtěch Hrouda 
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Obchůdek Jednoho světa – nečekaný 

začátek léta 

 

Uběhlo sotva pár dnů prázdnin a už nás zaskočila zpráva o 

požáru v Obchůdku Jednoho světa, od kterého si pravidelně 

odebíráme zboží na Adventní jarmark a Noc kostelů. Letos jsme 

jejich zboží také jako sbor poprvé prodávali na městských 

slavnostech Nova Civitas. Více o celé události, ale i houževnatém 

odhodlání jít dál, slovy Magdaleny Jelínkové, ředitelky Jednoho 

světa o.p.s 

Daniela Šimková 

 

 

 

Přece jen dobrý konec špatného 

příběhu? 

 

Napřed zareagovalo poplašné zařízení. Potom si sousedé všimli 

stoupajícího kouře a zavolali hasiče.  Pak přijela televize. Lidé se 

zastavovali na chodníku, sledovali dění z oken, a ráno 4. července se 

v televizních novinách celá republika dozvěděla, že první fair trade 

Obchůdek jednoho světa vyhořel. Závada na elektrickém vedení, 

oheň a následné uvolnění jedovatých zplodin způsobily, že všechno, 

ale doslova všechno, musíme zlikvidovat: veškeré zboží, regály, 

prodejní pult, vybavení, katalogy, dokumentaci, archiv … všechno 

musí pryč.  

Po 21 letech začínáme tedy znovu. Ale začínáme s jistotou, že 

nejsme sami. V nouzi přátele opravdu poznáváme: zastavují se 

v Obchůdku, volají, posílají SMS, e-maily, vyslovují politování a 

solidaritu, nabízejí pomoc na internetu, na facebooku, při osobním 

setkání. … Jsou s námi. I naši zahraniční partneři prokázali, že 

fairově myslet a jednat je pro ně samozřejmostí. Opakovaně nám 

vynalézavě nabídli pomoc.   

Váš zájem, ochotu, solidaritu, přízeň a pomoc rádi, vděčně a 

s mnohými díky přijímáme – bez nich bychom existovat nemohli. O 
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peníze, bez kterých také existovat nelze, se stará pojišťovna. 

Obnovený provoz jsme zahájili v září. Chcete-li nám opravdu 

pomoci, prosíme, pamatujte na nás a přijďte do Obchůdku. A vás 

přespolní a z daleka, prosíme, zahrňte nás objednávkami. Díky. 

 

Magdalena Jelínková 

 

 

 

Káva a čaj po bohoslužbách 

 

Stalo se milou tradicí, že se po skončení bohoslužeb scházíme 

ke kávě a  čaji  - tedy k rozhovorům a příjemnému posezení. 

Zatímco v létě děti při té příležitosti pobíhají po celé zahradě, v zimě 

si mohou hrát s krásnými hračkami, které jsou uložené ve skříni 

v presbyterně. Skutečně je to čas, kdy není třeba nikam pospíchat.  

Snažíme se, aby většina věcí, které konzumujeme, byla Fair trade, 

takže tím i podporujeme dobrou věc. Srdečně zveme všechny, kteří 

se zatím přijít „neodvážili“ – pozvání ke kávě a čaji platí opravdu 

pro všechny. 

Zároveň bychom Vás i rádi poprosili a povzbudili, zda byste se 

nechtěli přidat k těm, kteří kávu pro ostatní pravidelně připravují. 

Pokud by se nás mohlo při přípravě střídat víc, bylo by to dobré. 

Tato pomoc spočívá v tom, že byste se zapsali ve „věži“ na seznam 

k neděli, kdy víte, že se Vám hodí kávu připravit. A pak už je jen 

třeba hned po skončení bohoslužeb navařit vody, nachystat kávy, 

čaje a hrnky. To vše odnést do presbyterny. A na konci jen vše 

poklidit a umýt – ale většinou na to člověk nezůstane sám a 

pomohou mu Ti, kteří se u kávy zdrželi nejdéle. O nic jiného není 

třeba se starat. Pokud budete mít chuť se zapojit, budeme určitě 

velmi rádi! Ale samozřejmě nás potěší i to, když si na kávě přijdete 

pochutnat a popovídat si s ostatními. 

 

Daniela Šimková 
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 Oznámení čtenářům:  

Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 8. listopadu 2015.  

Uzávěrka je 31. října 2015.  
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