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Zprávy ze staršovstva 7.9.2016 
 

 Protože Česká republika prakticky zastavila přijímání uprchlíků 

z válečných oblastí v Sýrii a Iráku, navrhla skupina, která se ve 

sboru integraci uprchlíků věnuje, úpravu dubnového rozhodnutí 

staršovstva takto: „Sbor chce i nadále pomoci s integrací jedné 

rodiny, která získá v České republice mezinárodní ochranu. 

Vzhledem k vývoji situace však nebudeme tuto nabídku dále 

omezovat na uprchlíky ze Sýrie a Iráku.“ Staršovstvo tento návrh 

přijalo. 

 V.Peňáz informoval staršovstvo o opravách sborového domu 

v Novém Městě. Kanalizační i vodovodní přípojky jsou dokončeny. 

Rozpočtováno bylo 103.305 Kč, výdaje zatím činily díky 

brigádnické práci 60.640 Kč. Ušetřenou částku je možné použít na 

výměnu bojlerů z plynových, které by vyžadovaly nákladnou opravu 

odvodu spalin, na elektrické. Z cenových nabídek vybralo 

staršovstvo firmu Solar Top (28.016 Kč). Na příští rok se plánuje 

vyřešení dřevníku a úprava zahrady. 

 P.Hladík seznámil staršovstvo s přípravou projektu ve 

spolupráci se střediskem Diakonie v Myslibořicích,  který by 

v následujícím roce seznamoval veřejnost sboru i města 

s problematikou Alzheimerovy choroby, navazoval na to, co se již 

ve sboru děje (kavárničky pro seniory) a připravoval na záměr 

Diakonie postavit v Novém Městě Domov pro seniory se zvláštním 

režimem. V jednání je, zda projekt v rámci „diakonických a 

rozvojových projektů“  podá Diakonie nebo středisko ve spolupráci 

se sborem. 

 Staršovstvo připravovalo volební shromáždění na 11.9. 

 Z.Šorm podal informaci o přípravě nového konfirmačního 

cvičení. 
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 Staršovstvo se věnovalo zajištění Seniorátního setkání všech 

generací, které proběhne v našem sboru 18.9. Občerstvení zajišťuje 

R.Mužátková, zapůjčení stanu, pivních setů a oběd v Kulturním 

domě D.Šimek, program pro děti V.Peňáz a D.Šimková, jeden 

z odpoledních programů V.Zikmund, koordinaci a domluvu se 

seniorátním farářem J.Tkadlečkem Z.Šorm. 

 Staršovstvo schválilo 5 pachtovních smluv na pozemky, které 

se v rámci restitucí vrátily sboru. Roční příjem z těchto pozemků by 

měl činit 39.298 Kč. 

 Hospodářská komise podala zprávu o úkolech zadaných 

staršovstvem: 1/ Čerpání rozpočtu se v prvním pololetí vyvíjelo 

dobře. V rozpočtu je jistá rezerva a je předpoklad, že skončí 

s mírným přebytkem. Je pouze třeba více hlídat čerpání na kulturní 

akce. 2/ V jarním příspěvku se vybralo 144.800 Kč, z toho 83.375 

Kč pro Jeronýmovu Jednotu a 61.425 Kč pro sbor. Hospodářská 

komise navrhla převést částku pro sbor do rezervního fondu. 

Staršovstvo souhlasilo. 3/ Hospodářská komise projednala návrh br. 

J.Jančíka na omezení výběru na jeden termín ročně a nedoporučuje 

ho. Staršovstvo souhlasilo. 4/ Do programu „Obnova městské 

památkové zóny“ (2020-26) byla zařazena obnova fasády 

novoměstského kostela. Na rezervním fondu je třeba shromáždit 

prostředky na spoluúčast sboru (40% vlastník, 10% Město, 50% 

Ministerstvo kultury) na odhadovaných nákladech 1,5-2 miliony. 5/ 

Hospodářská komise připravuje leták k výběru saláru. 

 Z.Šorm informoval o stavbě čtecího domečku a dětského hřiště 

na zahradě u kostela. Uskutečnilo se cca 30 brigád, jichž se účastnilo 

asi 21 členů sboru. Vybráno na stavbu bylo 20.305 Kč, náklady 

zatím činily 20.441 Kč. 

 Staršovstvo jednalo o nyní se rozbíhajícím systému na podporu 

diakonických a rozvojových projektů v naší církvi. Je možné je 

podávat ve třech oblastech: 1/ rozvoj sborů, výchova a vzdělávání; 2/ 

diakonická práce; 3/ evangelické tábory pro děti a mládež. Malé 

projekty je možné podávat i v seniorátu. Termín podání projektů je 

do 15.10. 

 Staršovstvo projednalo návrhy změn Církevního zřízení, které 

sborům předložil synod, a se všemi souhlasilo. Z.Šorm také 
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staršovstvo informoval o usneseních synodu, která se týkají 

bezprostředně sboru. 

 Staršovstvo považuje za nutné koncepčně řešit financování 

kostelnictví. Uvažuje o možnosti stálého 50% úvazku a jeho 

doplnění z diakonického projektu. Hospodářská komise připraví 3 

varianty výše mzdy. 

 Staršovstvo se věnovalo přípravě a návrhům na konvent 

(12.11). Pro doplňující volbu navrhlo na předsedu konventu 

D.Matějku, na místopředsedu D.Šorma a za náhradnice 

J.Potočkovou a M.Slámovou. 

 P.Hladík informoval o tom, že M.Slámová předala k 15.8. farní 

byt v Bystřici. Výbor kazatelské stanice se dohodne na případných 

opravách bytu. 

 Staršovstvo jednalo o hledání kandidátů na místo druhého 

faráře. Považuje za nutné uzavřít tato jednání dříve než v letošním 

roce. 

 Kulturní komise navrhuje, aby pro výstavy a prezentace 

v kostele byly pořízeny důstojné galerijní lišty. Prostředky na ně 

navrhuje shromáždit buď z výtěžku nějaké benefiční akce (např. 

Zahradní slavnost) nebo sbírkou. 

 

 

Očekávání Mesiáše v židovství 
 

Při biblických hodinách, kde jsme probírali Ježíšova 

podobenství, projevili jejich účastníci zájem dozvědět se víc o tom, 

jak je to s očekáváním Mesiáše v židovství. Proto jsme pozvali 

pracovníka židovského muzea pana Aleše Weisse, aby o tomto 

tématu u nás ve sboru promluvil. Setkání s ním se uskuteční v neděli 

30.října po bohoslužbách v Novém Městě. Všichni jste srdečně 

zváni. 

 

 

Zprávy ze sboru 
 

Sbírka na Evangelickou akademii vynesla v našem sboru částku 

4.615 Kč. Všem dárcům upřímně děkujeme. 
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Co je před námi: 
 

 

 

Rodinný víkend v Brně 21.-23.10. 
 

Zveme vás na rodinný víkend v Brně – přihlaste se na archu v 

kostele!!! 

Kde budeme: Brno  

Noclehy:  internát EA, Opletalova 600, Brno 2; 2-5 lůžkové 

pokoje (+  možnost karimatek); postel + spací pytel 

Doprava:  individuálně (je možné se domluvit vzájemně);  

Vlak: NMNM  16.04 17.04 

2.10. V.Meziříčí 14.30 - instalace M.Slámové 

3.10 NM 19.30 – schůzka učitelů NŠ 

5.10. NM 18.00 – schůze staršovstva 

7.-9.10. Třebíč – Sjezd (nejen) evangelické mládeže: „Dál 

tou vodou“ 

9.10. Díkčinění 

13.10. BY 12.30 – začíná katecheze dospělých 

BY 18.00 – setkání bystřických a novoměstských 

žen 

14.-16.10. Heřmanov - Konfirmační víkend 

18.10. NM 9.30 – kavárnička pro seniory – br. Jan Teplý – 

o Rusku 

NM 19.30 – střední generace 

20.10. BY 16.30 – začátek biblických hodin 

NM 17.00 – začátek biblických hodin 

21.-23.10. Brno – rodinný víkend 

26.10. NM 20.00 – náboženství pro dospělé 

30.10. NM 10.15 – beseda: A.Weis, Očekávání Mesiáše v 

židovství 

2.11. Divišov 18.00 – začátek biblických hodin 

NM 18.00 – staršovstvo 

4.11. NM 19.30 – schůzka učitelů NŠ 

12.11. Jihlava – Konvent Horáckého seniorátu 
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 Žďár  16.25 17.25 

   16.30 17.30 

 Brno hl.n. 17.41 18.41 

Odtud pěšky cca 15 min. 

Sraz:   21.10. okolo 19.00 v Opletalově 600 

Program:  21.10  - večer: společné hry a zpívání 

    22.10. - dopoledne: procházka na Špilberk 

        - odpoledne: Divadlo Polárka – „Bratři Lví srdce“ 

        - večer: společné hry, povídání a zpívání 

  23.10. - společná návštěva bohoslužeb – sbor Brno II. 

    - po bohoslužbách rozchod 

Strava: pátek večeře +  sobota a neděle snídaně - SPOLEČNÝ 

STŮL: každý něco přivezeme,  pečivo případně 

dokoupíme 

  sobota oběd - každý individuálně ve městě 

  sobota večeře - Jan&Dan: „halušky“ 

Cena: 2x noc + večeře v sobotu = 330 Kč/ dítě; 350  Kč/dospělý 

+ cena vstupenky do divadla (okolo 100 Kč – chceme 

ještě vyjednat slevu podle přihlášených) 

 

 

Zprávy ze seniorátu 
 

VZDĚLÁVÁNÍ LAIKŮ 
 

• v neděli 9. října v 16.00 v Třebíči - Jaroslav Pechar (Reformace) 
 

INSTALACE NOVÝCH KAZATELŮ 
 

• neděle 2. řijna 14.30 Velké Meziříčí instalace Markéty Slámové 

•  neděle 16. řijna 15.00 Horní Dubénky instalace Hynka Tkadlečka 

 

DALŠÍ POZVÁNÍ 

 

• neděle 9. října Žďár nad Sázavou 18.00 Bohoslužba v Batyskafu 

• útery 11. října Jihlava (kostel Povýšení svatého kříže) 19.00 

modlitba Taize 
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•  čtvrtek 13. října Jihlava (fara) 18.30 večer s hostem Jiří Kučera:   

Jak se žije v Grónsku 

•  čtvrtek 27. října Jihlava (kostel) 18. 30 koncert Slávka Klecandra 

•  pátek 28. října Horní Vilémovice (kostel) 14.00 koncert Slávka 

Klecandra 

•  neděle 30. řijna Pelhřimov (sborový dům) sborové dopoledne: 8.45 

bohoslužby, po nich přednáška o Mistru Jeronýmu Pražském (poté 

rozhovor a občerstvení). Káže a přednáší Pavel Keřkovský 

•  neděle 4. listopadu Daňkovice (v penzionu Selský dvůr) 18.00 

Apiterapie aneb léčba včelími produkty, přednáší Gabriela Hiklová 

 
 

PRAVIDELNÁ  SBOROVÁ  SHROMÁŽDĚNÍ 2016/17 
 

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 3. úterý v měsíci 

Kruh  19.30 Nové Město 2. úterý v měsíci 

Střední 

generace 
19.30 Nové Město 3. úterý v měsíci 
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S
T

Ř
E

D
A

 
Náboženství  15.15 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 
12.30 Bystřice čtrnáctidenně 

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 

Konfirmační 

cvičení 
16.00 Nové Město týdně 

Sdružení 

mládeže 
18.30 Nové Město Dle domluvy 

Učitelé nedělní 

školy 
19.30  Nové Město 1.pátek v měsíci 
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Střední generace – začíná 18.10. 

Biblické hodiny – začínají 13.10. setkáním bystřických a 

novoměstských žen v BY od 18.00 a poté v pravidelných časech 

v NM a BY 20.10. a v Divišově – 2.11. 

Katecheze dospělých BY  - začíná od 13.10. 

Náboženství pro dospělé – začíná od 26.10 

Kavárnička pro seniory – začala v září 

 

 

 

 Oznámení čtenářům:  
 
Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 6. listopadu 2016.  

Uzávěrka je 31. října 2016.  
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