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Zprávy ze sboru 

 

"Náboženství" dětí alias biblická hodina pro děti a konfirmační 

příprava – se budou v Novém Městě na Moravě konat jako minulé 

roky v pátek - od 14.00 (mladší děti) a 15.00 (starší) a konfirmační 

příprava od 16.00. Poprvé v pátek 25. září.  

Biblická hodina v Novém Městě na Moravě – poprvé ve čtvrtek 

17.září od 18.00. 

Další biblické hodiny aţ v průběhu podzimu a podle zájmu dětí. 

 

Výročí smrti Jana Amose Komenského si v našem sboru 

připomeneme – v neděli 4. října od 19.00 divadelním vystoupením 

Víti Marčíka Labyrint světa. V rámci střední generace 17. listopadu od 

19.30 přednáškou dr. Pavla Keřkovského. A snad ještě jednou akcí, 

která je ale v přípravě. 

A pár informací z parku kolem kostela - plot z ulice Křenkovy 

(jehoţ kovové části uţ zabudoval Libor Král) bude během podzimu 

dohotoven, stejně tak i kůlna. Vytíţení a nemoc odpovědných bratří 

vedla k tomu, ţe se věc táhne, ale uţ brzy se dočkáme nových věcí. 

Ohledně parku se chystá staršovstvo jednat s reprezentací našeho 

města, aby část péče o park a také bdění nad pořádkem v něm přebrala 

i samospráva. 

Díky všem, kdo se starají o společné, zmiňuji zvlášť Šimona 

Peňáze, který celé léto sekal trávník. 

 

Sbírky do pokladniček ve věži 
 

Během měsíce září bude probíhat do pokladničky ve věţi sbírka 

na podporu střediska Diakonie Rolnička. 

 

Do pokladničky ve věţi probíhá sbírka na výbuchem zničený 

Bejrút. 

 

Na všechny sbírky je moţné přispět také na faře, kde vám 

vystavíme doklad o přijetí, a dar si tak budete moci příští rok odečíst 

z daní. 
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Zprávy ze seniorátu 
 

SENIORÁTNÍ SETKÁNÍ UČITELŮ NEDĚLNÍ ŠKOLY 

5. 9. od 9:30 v Novém Městě na Moravě: 10.00 - Čtením a psaním ke 

kritickému myšlení: čtenářské sáčky - Daniela Šimková 

11.00 - Filipka, škola příběhem: nejen o zakládání a vedení církevní 

základní školy - Ruth Konvalinková 

13.00 – literární kavárna se sdílením zajímavých kníţek, které 

vyuţíváte při práci s dětmi nejen v NŠ - vezměte s sebou ty své! 

14.00 - inspirace pro nadcházející úlohy školního roku o roce 

církevním  

15.00 - závěr 

Prosíme, přihlaste se do středy 2. září na email: 

ondrej.ruml@centrum.cz 

SENIORÁTNÍ SETKÁNÍ VŠECH GENERACÍ 

Horní Vilémovice 20.9,téma: Praxis pietatis 

Program: 8.30 prezentace, 9.00 bohosluţby (Saša Jacobea), 10.30 

přednáška (Joel Ruml), 13.00 písníčky Filipa Boháče, 14.00 co se v 

mém ţivotě osvědčilo (Jan Trusina), 15.00 jazz-popová kantáta Plující 

ZOO kapitána Noa, zakončení. 

Prosíme o včasné přihlášení na mailové adrese jan.jun@evangnet.cz 

(obědy budou zajištěny jen pro přihlášené). 
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POZVÁNÍ DO SBORŮ 

Daňkovice: 

4.10. neděle s Ladislavem Moravetzem – dopolední bohosluţby a 

koncert 

Humpolec: 

14. 9. Po v 19 hodin Koncert Musica Florea 

18. 9. Pá v 19 hodin Koncert Jakub Pustina (tenor) a jeho hosté 

Jihlava: 

6. září v 16:00 (na faře a na farní zahradě): Něco pro uši, pro oči i pro 

duši, téma: 144 hodin (J. Keřkovský), hraje Úšklebek nespokojenosti. 

Telč: 

12. 9. od 13,30 koncert staré hudby Mgr. Mirka Zadiny a přednáška 

doc. PhDr. Evy Melmukové "Od Čtyř pražských článků přes 

Českou konfederaci k bitvě na Bílé hoře" 

Velké Meziříčí: 

8. 9. 16.30 večer s Jiřím Padevětem: Naše vítězství a selhání, česká 

léta 1938-1953 

5. 10. 16h večer s Annou Hogenovou: Současnost z hlediska 

filosofického 
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KALENDÁRIUM září 2020 
 
2.9.. NM 18.00 - STARŠOVSTVO 

4.9. NM 19.30 – schůzka učitelů NŠ 

5.9. NM – seniorátní setkání učitelů NŠ 

6.9. Bohoslužby na začátek školního roku – 
pravděpodobně s Večeří Páně 

8.9.. NM 19.30 - KRUH 

13.9. NM sborová neděle s cestou 
 „Pojďme spolu do Blažkova“ 

15.9. NM  9.30 – Kavárnička pro seniory – hostem 
Vojtěch Zikmund – téma „Kořeny“ 

15.9. NM 19.30 – v rámci střední generace – koncert 
hudebního uskupení „Listověj“ 

2.10. NM 19.30 – schůzka učitelů NŠ 

4.10. NM 19.00 – Víťa Marčík – Labyrint světa – 
divadlo na motivy J.A. Komenského 

6.10. NM 18.00 - STARŠOVSTVO 

 

  

 

  Krásná je modrá obloha 

 
byla oblíbená píseň sestry Marty Svobodové a tak jsme si jí spolu 

s ní chtěli zpívat 25. července u příleţitosti jejích 75. narozenin. 

Bohuţel rychle postupující nemoc, která ji v minulém roce 

pronásledovala, rozhodla jinak. 

 A tak jsme sestře Martě písničku zazpívali 3. července  při 

posledním rozloučení. Marta patřila k oporám a pravidelným 

účastníkům  bohosluţeb naší kazatelské stanice a bude nám moc 

chybět. 

Byla také od roku 2004 presbyterkou  novoměstského sboru. Ve 

staršovstvu mnoho řečí nenadělela, ale vzhledem ke svému 

temperamentu a praktičnosti „trpěla“ při nekonečných diskusích/ např. 

o sečení trávy kolem kostela/. 
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Rozloučení v bystřickém hřbitovním kostele měla s Martou s. 

farářka Markéta Slámová na text Lk 10, 38-42, příběh o Martě a Marii 

a také  zazněly verše z Žalmu 139 : „Hospodine, zkoumáš mě a znáš 

mě. Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj 

neklid, hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě 

veď. „ 

Bylo to rozloučení velmi pěkné, osobní a výstiţné a tak si 

dovolím pár citací: 

...„Dokud člověk může, pracuje, dělá, jede. V případě Marty 

Svobodové to platilo doslova. Jezdila. V práci jako řidička. I životem 

spíš projížděla, než procházela. Nebavilo ji někde postávat, okolkovat, 

dlouze komunikovat co a jak, snad s výjimkou chvilek u kafe, ovšem 

aby pak mohla zase vstát a pracovat. Do společenství evangelického 

sboru v kazatelské stanici, které tvoří více žen než mužů, vnášela svou 

praktičnost a chuť do díla a čeřila vodu, třeba když přijela, že 

domluvila dřevo na plot atd..  

….A pak se stane, že nemůžeme. A s tím se jen těžko smiřuje, 

zvlášť když pracujete rádi a pomoc druhým je samozřejmostí. Sestra 

Marta se svou nemohoucností smiřovala velmi těžko. Ale tři věci jí v 

tom byly pomocí. Zakotvení v rodině, smysl pro humor a víra. To vše 

pomáhalo, aby se neuzavřela, ale zůstala společenská i v nemoci, 

nepřemýšlela nad sebou, co s ní bude. A pro mě bylo silné vidět čtyři 

generace kolem ní pár dnů před smrtí..... 

...Víra v Boha. Nepotrpěla si na velká slova, ale když se kázání 

alespoň trochu propojilo s jejím životem poplakala si. O víře jako 

takové jsme mluvily málo, ale vím jistě, že Bůh pro ni byl dárcem 

života..... A tak i příběh Marie a Marty jsem vybrala, protože ke konci 

života sestry Marty jsem viděla zvláštní proces- jak se z biblické 

Marty, která byla sama akční, pohostinná, pracovitá a také svéhlavá, 

postupně stávala biblickou Marií, která si nechá posloužit a přijímá 

péči nejbližších. A tím i péči Boží. …. 

Za péči o Martu bychom chtěli poděkovat celé rodině, ale zvláště 

její vnučce Janě, která jí vnášela do těch posledních dnů lásku, úsměv, 

smíření a pokoj.                                     L.N. 
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srdečně zve na  
 

 
 

 

 

sborovou neděli s cestou  
 

 
 
 

13. září 2020 
 

 
 
 

Pojďme spolu…  

do Blažkova 
 

 

Program: 

9.00 – bohoslužby NMnM 

10.00 – posezení při kávě a čaji se svačinou před 
cestou 

10.45 – na cestě – do Blažkova, menší a méně 
zdatní přejedou do Křídel 

14.00 – Blažkov - zahradní slavnost se společným 
jídlem + program pro děti i dospělé 

15.45 – pobožnost v kostele 

16.00 koncert pěveckého sboru Naenia 
 

 

S sebou jídlo na cestu, dobrou obuv a náladu!  

Pokud budete mít zájem o společné jídlo, přihlaste se – 
v kostele či na email:  nove-mesto-na-morave@evangnet.cz 

 

mailto:nove-mesto-na-morave@evangnet.cz
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zve v rámci 
setkání Střední 
generace 
 

 

 
na koncert  

hudební skupiny Listověj 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

evangelický kostel v Novém Městě n.M. 
 

úterý 15. září 2020 19.
30
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Výročí smrti Milady Horákové 
 

  

Koncem června letošního roku (27. 

konkrétně) uplynulo 70 let od popravy - nebo 

spíš justiční vraţdy - Milady Horákové. 

Členky naší církve (kam přestoupila po první 

světové válce vlivem svého manţela 

Bohuslava), právničky a aktivistky za ţenská 

práva, účastnice odboje za druhé světové 

války (vězněné za to v letech 1940-45), 

členky a poslankyně Československé strany 

národně sociální. My si ji připomeňme 

alespoň částí jejího poslední dopisu: 

 „V těch nejtěžších chvílích, v terezínských kasematech, poznala 

jsem, co je to Bůh, a pocítila jsem, že mne Bůh přijal. Nyní to vím 

určitě. A proto i Vy se opřete o víru v Něj. Nebudete zoufalí, jako ani 

já nejsem zoufalá….“ 

Nejsem bezradná a zoufalá …, je to ve mně tak klidné, poněvadž 

mám klid ve svém svědomí. - …Všechno se mi v posledních chvílích 

zdá jako neskutečné, a přeci počítám už jen minuty. Není to tak zlé - 

jen o Vás teď jde, ne už o mne. Buďte silní! Mám Vás tolik ráda a 

taková láska se přece nemůže ztratit, rozplynout. Nic se na světě 

neztrácí, všechno nějak vrůstá dál a ožívá znovu. - Jděte vždy jen s tím, 

co je blízko životu. Držte se jeden s druhým a opírejte se navzájem! 

Znovu opakuji: ten nový, blížící se život mne ohromně vyrovnal. - Mám 

už dohráno, opona se spouští, ale už se zase nový kus začíná. Ať je v 

něm však jen slavný a vítězný hrdina - žádná už tragédie! Mám Vás 

tolik, tolik ráda. Líbám Vás a tisknu. Jsem v mysli a modlitbách jen a 

jen u Vás. Hrála jsem to snad špatně, ale myslela jsem to poctivě. To 

mi můžete věřit. Jsem pokorná a odevzdaná do vůle Boží - tuto zkoušku 

mi určil a já jí procházím s jediným přáním: abych splnila zákony Boží 

a zachovala své čestné lidské jméno. Neplačte - neteskněte moc - je mi 

to takhle lepší, než pozvolna umírat. Dlouhou nesvobodu už by mé 

srdce nevydrželo. Takto se rozletím zase do polí a luk, strání a k 

rybníkům, na hory i v nížiny. Budu zase nespoutaná, a jen klid a mír. 

Dejte mi ho - bylo toho tolik, co bylo nutno překonávat - chci už jít. 
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Nebraňte mi svým nářkem. Musíte teď žít také za mne. Líbám Vás, 

líbám. S Bohem - vrátím se ve Vašem synovi nebo dceři. Už se zase 

vidím nově na světě. Bůh Vás posilni a teď abyste dobře to dítě 

postavili do světa. …Cítím; stojíte tu se mnou. Teď ještě pevný ruky 

stisk. - Ptáci už se probouzejí - začíná svítat. Jdu s hlavou vztyčenou - 

musí se umět i prohrát. To není hanba. I nepřítel nepozbyde úcty, je-li 

pravdivý a čestný. V boji se padá, a co je jiného život než boj. Buďte 

zdrávi! Jsem jen a jen Vaše Milada 
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Oznámení čtenářům:  
 

Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 11.října 2020.  

Uzávěrka je 30. září 2020.  

 
 

 

©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 
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